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หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ดราโก้ พซีีบี จ ากัด (มหาชน) 
หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)  

ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ 

 

 

 
 

 
โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้น  

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 

ในอัตราส่วน 2.38648228 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ (ผู้ถือหุ้นสามารถจองซือ้เกนิสทิธิได้) 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

17 - 18, 21 - 23 สิงหาคม 2560 

(5 วันท าการตดิต่อกัน) 



 

ค าชีแ้จงส าคัญที่ควรทราบ 

 โดยการรับหนงัสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้

(“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผูถื้อหุน้ยอมรบัและตกลงกบัค าชี้แจงและเงือ่นไขต่างๆ ตามรายละเอียดทีร่ะบดุา้นล่างนี ้

 การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นในครั้งนีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรัพย์ ใน

ประเทศไทย บริษัทฯ มิได้จดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากบั

ดูแลหลกัทรพัย์ในประเทศอืน่ใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอืน่ใด 

 หา้มมิใหผู้ถื้อหุน้เผยแพร่ ตีพิมพ์ หรือแจกจ่ายหนงัสือแจ้งการจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสือแจ้ง

การจัดสรรฯ ฉบบันี้ ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชี้ชวนให้จองซ้ือหรือซ้ือหลกัทรัพย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 

ขอให้ผูถื้อหุน้ที่ได้รบัหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบข้อจ ากดัเกี่ยวกบัการลงทนุในหลกัทรัพย์และการเสนอขายหลกัทรัพย์

ในประเทศซ่ึงผูถื้อหุ้นมีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติด้วยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่บคุคลใดๆ ฝ่าฝืนข้อจ ากดั

ดงักล่าว 

 

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)  
ไม่ได้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ใดๆ 
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หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทนุ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบ ีจ ากัด (มหาชน) 
 

1. ชื่อและสถานที่ตัง้ของบริษัทจดทะเบียน 

ช่ือ  บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  152 หมู ่5 สวนอตุสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท์ ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

2. วัน เดือน ปี และครัง้ที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่ มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ได้รับการอนมุตัิที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้
ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 2/2560 (เรียกครัง้ที่ 2) ในวันที่ 3 
สงิหาคม 2560 

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 (เรียกครัง้ที่ 2) ในวนัท่ี 3 สงิหาคม 2560 มีมติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุ จ านวน 123,579,120 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่น
การถือหุ้ นในอัตรา 2.38648228 หุ้ นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุน ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 4.86 บาท โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

  3.1  หุ้นสามัญที่ออกใหม่ 

ประเภทของหุ้นเพิ่มทนุ : หุ้นสามญัที่ออกใหม ่
ทนุจดทะเบียนช าระแล้วเดิม 
ณ วนัท่ี 20 กรกฎาคม 2560 

: 294,919,379 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 294,919,379 หุ้น 
      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

เพิ่มทนุจดทะเบียน : 123,579,120 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 123,579,120 หุ้น 
      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบี ยนช า ระแ ล้ วหลังจาก      
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: 418,498,499 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 418,498,499 หุ้น 
      มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนครบทัง้จ านวนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู ่
(Rights Offering)) 

จ านวนหุ้นท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม : 123,579,120 หุ้น (มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) 
ราคาเสนอขายตอ่หุ้น : 4.86 บาท 
อตัราสว่นจองซือ้ : 2.38648228 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่

ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสดัส่วนการถือหุ้น
เดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซือ้ตามที่ระบุข้างต้น ทัง้นี  ้ผู้ ถือหุ้ น
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สามารถใช้สทิธิจองซือ้เกินกวา่สทิธิของตนได้ 
วิธีการจดัสรร : 1. บริษัทจะจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทจ านวน 123,579,120 

หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม
ของบริษัทตามสดัสว่นจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอตัราสว่นการจองซือ้เท่ากบั 2.38648228 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 4.86 บาท หากมีเศษของหุ้นเหลือ
จากการค านวณตามการจดัสรรดงักลา่ว ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้  

      2.  ผู้ ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้ นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่
ก าหนดไว้นี ้แต่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้ นใหม่เกินสิทธิจะได้รับการ
จดัสรรหุ้นให้ส าหรับจ านวนที่มีการใช้สิทธิเกินนี ้ก็ต่อเมื่อมีหุ้นเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมที่ได้จองซือ้ตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแล้วเทา่นัน้ 

      3.  ในกรณีที่หุ้นสามญัเพิ่มทนุสว่นท่ีเหลือมีจ านวนน้อยกว่าจ านวน
ที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินสิทธิ บริษัทจะจดัสรรหุ้นสว่นที่เหลอืให้แก่
ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้เกินสิทธิแตล่ะรายตามสดัสว่นการถือหุ้นสามญัเดิม
ของผู้ ถือหุ้นที่ได้จองซือ้หุ้ นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการ
จดัสรรหุ้นดงักล่าวให้ด าเนินการไปจนกระทัง่ไม่มีหุ้นเหลือจากการ
จดัสรร และผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้และช าระสว่นที่เกินนีพ้ร้อม
กบัการจองซือ้ และช าระเงินคา่จองซือ้ของหุ้นท่ีตนมีสทิธิจองซือ้ตาม
สว่น 

      4.  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดทิง้ และให้น าเศษของหุ้นดงักลา่วไป
รวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้ที่ผู้ ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือ
ไม่ได้ใช้สิทธิจองซือ้หุ้นภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ได้ช าระเงินค่า
จองหรือด้วยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า”หุ้ นส่วนที่เหลือ”) เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตาม
สดัสว่นการถือหุ้น 

ตลาดรองในการซือ้ขายหุ้นสามญั :     - ไมม่ี - 
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4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถอืหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้ 

บริษัทฯ ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยการปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัที่  
31 กรกฎาคม 2560 

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิ 

5.1   ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 วนัที่ 17 - 18, 21 - 23 สงิหาคม 2560 (5 วนัท าการติดตอ่กนั) ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

5.2  สถานที่รับจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถติดตอ่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ที่ตวัแทนรับจองซือ้ (แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405  

โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799 

ทัง้นี ้บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณีย์และทางโทรสาร 

5.3  วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ จะต้องกรอกรายละเอียดให้ถกูต้อง ครบถ้วนและชดัเจน พร้อม
ทัง้ลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุน โดยผู้จองซือ้หรือผู้ รับมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบ 
การจองซือ้และช าระเงินค่าหุ้นเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ สถานที่รับจองหุ้น โดยในการช าระเงินค่าหุ้น ให้
ช าระด้วยวิธีการอยา่งใดอยา่งหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  

  ติดตอ่สถานท่ีรับจองซือ้หุ้นและรับช าระคา่หุ้นเพิ่มทนุ โดยช าระด้วย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 
ที่ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย  “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)”  

ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯ ได้ภายใน 1 วนัท าการเทา่นัน้ โดยเช็คจะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กิน 21 สงิหาคม 2560 

 จ่ายเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จ านวน 1 ฉบบั ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือเกินกวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

 ก าหนดเวลารับจองซือ้ กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

วนัท่ี 17 - 18, 21 สงิหาคม 2560 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
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5.3.2  กรณีช าระด้วยเงินโอนเข้าบญัชี  

 ฝาก/โอนเงิน เข้าบญัชีเงินฝากออมทรัพย์ของบริษัทฯ 

 ช่ือบญัชี     “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต 

ประเภทบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9 

 ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ตอ่ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสทิธิหรือเกินกวา่สทิธิ 

 กรุณาระบ ุเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น (ดูจากใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้น) ช่ือ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัท์ที่สามารถติดตอ่ได้ ไว้ในหลกัฐานใบน าฝาก/โอนเงิน ที่ได้ช าระเงินคา่จองซือ้ 

 ก าหนดการรับจองซือ้กรณีช าระด้วยเงินโอน 

โอนด้วยเงนิสด วนัท่ี 17 - 18, 21 - 23 สงิหาคม 2560 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โอนด้วยเช็ค   วนัท่ี 17 - 18, 21 สงิหาคม 2560 ในระหวา่งเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

กรณีที่ใช้เช็คในการโอนเงิน เช็คดงักล่าวต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้ภายใน 1 วนัท าการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีการช าระเงินด้วยเช็คที่ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหัก
บญัชีกรุงเทพฯ เทา่นัน้ 

บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นเงนิสด  

ทัง้นี ้จ านวนเงินที่ผู้ จองซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้ นเพิ่มทุน จะต้องสทุธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถ้ามี) โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุจะถือวา่ยอดสทุธิดงักลา่ว
เป็นจ านวนสทุธิที่ผู้จองซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุ้นเพิ่มทนุ 

5.4  เอกสารประกอบการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุจะต้องยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงันี ้

1) ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (สิง่ที่สง่มาด้วย 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซือ้อยา่งถกูต้อง ครบถ้วน และ
ชดัเจน ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถยื่นใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 1 ใบต่อใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุ 1 ฉบบัเทา่นัน้ 

2) ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึง่เป็นนายทะเบียนของบริษัทฯ (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอาย ุหรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บตัร
ประชาชน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองส าเนา
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ถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู่ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) โดยลายมือช่ือ
นัน้ จะต้องตรงกับลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนทุกฉบับ  ใน
กรณีที่มีการเปลีย่นแปลงช่ือสกุล ซึ่งท าให้ช่ือสกุลไม่ตรงกบัช่ือผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ณ วนัที่ 31 กรกฎาคม 2560 หรือในใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แนบส าเนา
เอกสารท่ีออกโดยหนว่ยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลีย่นช่ือสกลุ เป็นต้น พร้อม
ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว  

ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทาง พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถ้า
มี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนงัสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบริคณห์สนธิ และหนงัสอืรับรองของบริษัทที่มีอายไุม่เกิน 
12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และ
ประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดงักลา่วได้จดัท า หรือรับรองความถกูต้อง และมีอายไุมเ่กิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้ นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ 
Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและเอกสารประกอบการจองซือ้
จะลงนามโดย Custodian และจะต้องมีหนงัสอืของ Custodian ที่ระบช่ืุอผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนา
บตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

4) เอกสารการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ผู้ ถือหุ้นสามารถเลอืกวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ พร้อมแนบเอกสารการช าระเงิน ดังนี ้

 กรณีช าระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ 

ผู้ ถือหุ้นแนบเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ได้
ภายใน 1 วันท าการเท่านัน้  และเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ดังกล่าว ต้องลงไม่เกินวันที่  
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21 สิงหาคม 2560 ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้
ด้านหลงัเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ด้วย 

 กรณีช าระด้วยการโอนเงินเข้าบญัชี 

ฝาก/โอนเงินเข้าบญัชี 

“บัญชีจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน)” 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต 

ประเภทบัญชีเงนิฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 183-1-08044-9 

และแนบใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพร้อมเอกสารที่ใช้ประกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้ให้เขียนช่ือ – นามสกุลของผู้จองซือ้ พร้อมหมายเลขโทรศพัท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลงัใบน าฝาก
ช าระเงิน (pay-in slip) ด้วย 

5) หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบ
อ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

5.5  การน าส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยสง่เอกสารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้น เอกสารประกอบการแสดงตน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ มายงัสถานที่รับจองซือ้หุ้น
(แผนท่ีตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4) 

บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอร์คิวร่ี ทาวเวอร์ ชัน้ 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท์ 02-658-5800 ต่อ 405  

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทางไปรษณีย์และทางโทรสาร หากผู้ ถือหุ้นรายใดไม่จดัสง่เอกสารมาที่ตวัแทนของบริษัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามเง่ือนไขที่บริษัทฯ แจ้งไว้ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถอืว่าผู้ถอืหุ้นรายนัน้สละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.6  เงื่อนไขการจองซือ้ 

1) ผลแหง่การจองซือ้หุ้นสามญัจะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค 
หรือ ดร๊าฟท์ เพื่อช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัของผู้ ถือหุ้นเป็นที่เรียบร้อย  ภายในระยะเวลาการจองซือ้และ
ช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นแล้ว จะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 
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3) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ หรือบริษัทฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ไม่วา่กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางสว่น ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ่มทุนตามที่
บริษัทฯ ก าหนดไว้ หรือผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่
ชดัเจน  หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้ก าหนดไว้ใน   การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ จะถือวา่ผู้
ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุดงักลา่ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายดงักลา่ว 

4) ผู้ ถือหุ้นที่มิได้ใช้สิทธิจองซือ้ หรือมิได้ใช้สิทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้หุ้นครัง้นี ้

5.7  วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ต้องมีการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นหรือผู้ ถือหุ้นจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิแต่ได้รับการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค์ บริษัทฯ จะคืนเงินตามจ านวน
หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดคร่อมสัง่จ่ายช่ือผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัส่ง
เช็คดงักล่าวออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
จองซือ้หุ้ น (ซึ่งตรงกับวนัที่ 12 กันยายน 2560) ตามที่อยู่ในทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมุดทะเบียนในวนัที่  
31 กรกฎาคม 2560 ทัง้นี ้ไม่วา่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบไุว้ในทะเบียนผู้ ถือหุ้นโดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จอง
ซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

5.8  วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผู้จองซือ้จะได้รับใบหุ้นในช่ือของผู้จองซือ้ โดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั   (“ศนูย์รับ
ฝากหลกัทรัพย์”) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะสง่มอบใบหุ้นตามจ านวนหุ้นที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้
ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ภายใน 15 วนัท าการนบัจาก
วนัปิดการจองซือ้หุ้น  

5.9  การสละสิทธ์ิการจองซือ้ 

ผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ใช้สทิธ์ิจองหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ หรือไมไ่ด้ช าระเงินภายในระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้ตามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกข้อมูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงค์ท่ีจะจองซือ้หุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ี
เสนอขายในครัง้นี ้

5.10 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) ในการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าหุ้น เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรับจองซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะลงลายมือช่ือผู้ รับจองเพื่อออกหลกัฐานการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 
(สว่นท้ายของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยผลแหง่การจองซือ้



บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

 หน้า 8 
 

จะสมบรูณ์ เมื่อบริษัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว 
ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นเพิ่มทนุท่ีบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ 

2) ผู้ ถือหุ้นท่ีได้ท าการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุและช าระเงินคา่จองซือ้แล้วจะไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

3) หากผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่สามารถช าระค่าจองซือ้หุ้นดงักลา่วภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ
ก าหนดไว้ หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บริษัทฯ ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินคา่หุ้นตามที่ก าหนด  หรือ
ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ครบถ้วนหรือไม่ชดัเจน หรือน าสง่เอกสารที่
ใช้ประกอบการจองซือ้ไมค่รบถ้วน บริษัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุดงักลา่ว 

4) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้ นระบุในใบจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบริษัทฯ ได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั 

5) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระบริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธิที่จะใช้ดลุยพินิจในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร 

6) บริษัทฯ โดยตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลูใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทัง้นี ้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ 

6. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน  

6.1 ใช้ช าระหนีส้นิของบริษัทฯ 
6.2 ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวยีนเพื่อรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
6.3 ใช้เพื่อปรับปรุง ยกระดบั และขยายก าลงัการผลติของสายการผลติของบริษัทฯ 

7. ประโยชน์ที่บริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ลดภาระคา่ใช้จ่ายทางการเงินของบริษัทฯ 
7.2 เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพียงพอตอ่การรองรับการด าเนินงานของบริษัทฯ 
7.3 เพื่อให้สายการผลติของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพมากขึน้ และท าให้สนิค้าของบริษัทฯ มีก าไรเพิ่มขึน้ 

8. ประโยชน์ที่ ผู้ถอืหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
นโยบายเงินปันผลของบริษัทนัน้ จะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความต้องการใช้เงินของบริษัทฯ ใน
อนาคต แล้วจึงก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

8.2 สทิธิในการรับเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
ผู้จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุครัง้นี ้จะมีสทิธิได้รับเงินปันผลจากการด าเนินงานของบริษัทฯ นบัแต่
วนัท่ีผู้จองซือ้หุ้นเพิ่มทนุได้รับการจดทะเบยีนเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 


