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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทนุ 

บริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน) 
หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน)  

ไม่ได้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์ดๆ 

 

 

 
 

 
โดยการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้สามัญเดิมทีมี่รายชื่อปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที ่11 พฤษภาคม 2563 

ในอัตราสว่น 3.445637 หุน้สามัญเดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ (ผู้ถือหุน้สามารถจองซือ้เกนิสทิธิได้) 

 

ระยะเวลาจองซือ้ 

21 - 22 และ 25 - 27 พฤษภาคม 2563 

(5 วันท าการติดต่อกนั) 



 

 

ค าชีแ้จงส าคัญทีค่วรทราบ 

 โดยการรบัหนงัสือแจง้การจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัท ดราโก ้พีซีบี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ฉบบันี ้

(“หนังสือแจ้งการจัดสรรฯ”) ผูถ้ือหุน้ยอมรบัและตกลงกบัค าชีแ้จงและเงือ่นไขต่างๆ ตามรายละเอยีดทีร่ะบดุา้นล่างนี ้

 การเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมตามสดัส่วนการถือหุน้ในครัง้นีเ้ป็นการเสนอขายหลกัทรพัย์ ใน

ประเทศไทย บริษัทฯ มิไดจ้ดทะเบียนและจะไม่ด าเนินการจดทะเบียนหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ ต่อหน่วยงานก ากบั

ดูแลหลกัทรพัย์ในประเทศอืน่ใด หรือภายใตข้องกฎหมายประเทศอืน่ใด 

 หา้มมิใหผู้ถ้ือหุน้เผยแพร่ ตพีมิพ ์หรือแจกจ่ายหนงัสือแจง้การจดัสรรฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน โดยหนงัสอืแจง้

การจัดสรรฯ ฉบบันี ้ไม่เป็นการเสนอขาย หรือชีช้วนใหจ้องซือ้หรือซือ้หลกัทรพัย์ของบริษัทฯ ในประเทศอื่นใด บริษัทฯ 

ขอใหผู้ถ้ือหุน้ทีไ่ดร้บัหนงัสือการจดัสรรฯ ตรวจสอบขอ้จ ากดัเกี่ยวกบัการลงทุนในหลกัทรพัย์และการเสนอขายหลกัทรพัย์

ในประเทศซึ่งผูถ้ือหุน้มีภูมิล าเนาหรือถือสญัชาติดว้ยตนเอง บริษัทฯ จะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีบุ่คคลใดๆ ฝ่าฝืนขอ้จ ากดั

ดงักล่าว 

 

หุ้นสามัญของบริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน)  
ไม่ได้เป็นหลักทรัพยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพยใ์ดๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บรษิัท ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) 

 หนา้ 1 
 

หนังสือแจ้งการจัดสรรและเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญเพิม่ทุน 

บริษัท ดราโก้ พซีีบ ีจ ากัด (มหาชน) 
 

1. ชื่อและสถานทีต่ั้งของบริษัทจดทะเบียน 

ชื่อ  บรษิัท ดราโก ้พีซีบี จ ากดั (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) 

สถานท่ีตัง้  152 หมู่ 5 สวนอตุสาหกรรมบางกระดี ถ.ติวานนท ์ต.บางกะดี อ.เมือง จ.ปทมุธานี 12000 

2. วัน เดือน ปี และคร้ังที่ของการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และการประชุมผู้ถือหุ้น ที่มีมติจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุน 

การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในครัง้นี ้ไดร้บัการอนุมัติโดยที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2563 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2563  

3. รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที่ 30 เมษายน 2563 มีมติใหบ้รษิัทฯ ออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่ม
ทนุ จ านวน 121,457,490 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท จดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการ
ถือหุน้ในอตัรา 3.445637 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัเพิ่มทุน (เศษของหุน้ใหต้ดัทิง้) ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.47 
บาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  3.1  หุ้นสามัญทีอ่อกใหม่ 

ประเภทของหุน้เพิ่มทนุ : หุน้สามญัที่ออกใหม่ 

ทนุจดทะเบียนช าระแลว้เดิม 
(ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562) 

: 418,498,499 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 418,498,499 หุน้  

      มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

เพิ่มทนุจดทะเบียน : 121,457,490 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 121,457,490 หุน้  

      มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท 

ทุนจดทะเบี ยนช า ระแล้วหลั งจาก      
เพิ่มทนุในครัง้นี ้

: 539,955,989 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจ านวน 539,955,989 หุน้   

      มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  

(ในกรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนครบทั้งจ านวนที่ออกและ
เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Right Offering)) 

จ านวนหุน้ท่ีจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม : 121,457,490 หุน้ (มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท) 

ราคาเสนอขายต่อหุน้ : 2.47 บาท 

อตัราส่วนจองซือ้ : 3.445637 หุน้สามญัเดิมต่อ 1 หุน้สามญัใหม่ 
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ผูถื้อหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น
เดิม โดยมีอัตราส่วนการจองซื ้อตามที่ระบุข้างต้น ทั้งนี ้ ผู้ถือหุ้น
สามารถใชสิ้ทธิจองซือ้เกินกว่าสิทธิของตนได ้

วิธีการจดัสรร : 1. บริษัทจะจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิัทจ านวน 121,457,490 
หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยเสนอขายใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้เดิม
ของบริษัทตามสดัส่วนจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้แต่ละรายถืออยู่ (Rights 
Offering) ในอตัราส่วนการจองซือ้เท่ากบั 3.445637 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้
ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 2.47 บาท หากมีเศษของหุน้เหลือจาก
การค านวณตามการจดัสรรดงักล่าว ใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้  

      2.  ผู้ถือหุ้นเดิมมีสิทธิจองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิของตนตามอัตราที่
ก าหนดไว้นี ้ แต่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซือ้หุ้นใหม่เกินสิทธิจะไดร้ับการ
จดัสรรหุน้ใหส้ าหรบัจ านวนที่มีการใชสิ้ทธิเกินนี ้ก็ต่อเมื่อมีหุน้เหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่ ได้จองซื ้อตามสิทธิครบถ้วน
ทัง้หมดแลว้เท่านัน้ 

      3.  ในกรณีที่หุน้สามญัเพิ่มทุนส่วนที่เหลือมีจ านวนนอ้ยกว่าจ านวน
ที่มีผูถื้อหุน้เดิมจองซือ้เกินสิทธิ บรษิัทจะจดัสรรหุน้ส่วนที่เหลือใหแ้ก่
ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้เกินสิทธิแต่ละรายตามสดัส่วนการถือหุน้สามญัเดิม
ของผูถื้อหุ้นที่ไดจ้องซือ้หุ้นเกินกว่าสิทธิของตนแต่ละราย โดยการ
จดัสรรหุน้ดังกล่าวใหด้  าเนินการไปจนกระทั่งไม่มีหุน้เหลือจากการ
จดัสรร และผูถื้อหุน้จะตอ้งท าการจองซือ้และช าระส่วนที่เกินนีพ้รอ้ม
กบัการจองซือ้ และช าระเงินค่าจองซือ้ของหุน้ท่ีตนมีสิทธิจองซือ้ตาม
ส่วน 

      4.  ในกรณีที่มีเศษของหุน้ใหปั้ดทิง้ และใหน้ าเศษของหุน้ดงักล่าวไป
รวมกับหุ้นที่เหลือจากการจองซือ้ที่ผู้ถือหุ้นบางรายสละสิทธิหรือ
ไม่ไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้หุน้ภายในเวลาที่ก าหนด หรือไม่ไดช้ าระเงินค่า
จองหรือดว้ยเหตุผลอื่นใด (รวมกันเรียกว่า ”หุ้นส่วนที่เหลือ”) เพื่อ
จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ตอ้งการจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนมีอยู่ตาม
สดัส่วนการถือหุน้ 

ตลาดรองในการซือ้ขายหุน้สามญั :     - ไม่มี - 
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4. วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิจองซือ้ 

บริษัทฯ ไดก้ าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน โดยก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ที่มีรายชื่อในบัญชี
รายชื่อผูถื้อหุน้ของบรษิัทฯ ณ วนัท่ี 11 พฤษภาคม 2563 

5. ก าหนดการจองซือ้หุ้นและรับช าระเงนิ 

5.1   ก าหนดวันจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนและการรับช าระค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

 วนัที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 (5 วนัท าการติดต่อกนั) ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น.  

5.2  สถานทีรั่บจองซือ้หุ้นและรับช าระค่าจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้สามารถติดต่อจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุไดท้ี่ตวัแทนรบัจองซือ้ (แผนท่ีตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 

บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอรค์ิวร่ี ทาวเวอร ์ชั้น 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์02-658-5800 ต่อ 305, 405  

โทรสาร 02-254-7308 , 02-658-5799 

ทัง้นี้ บริษัทฯ โดยตัวแทนการรับจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนทางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร 

5.3  วิธีการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผูถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน จะตอ้งกรอกรายละเอียดใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้ม
ทัง้ลงลายมือชื่อผูจ้องซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน โดยผูจ้องซือ้หรือผูร้บัมอบอ านาจยื่นเอกสารประกอบ 
การจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้เต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ณ สถานที่รบัจองหุน้ โดยในการช าระเงินค่าหุน้ ให้
ช าระดว้ยวิธีการอย่างใดอย่างหน่ึงดงัต่อไปนี ้

5.3.1 กรณีช าระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ 

•  ติดต่อสถานที่รบัจองซือ้หุน้และรบัช าระคา่หุน้เพิ่มทนุ โดยช าระดว้ย เช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือ ดร๊าฟท ์
ที่ ขีดคร่อม เฉพาะสั่ งจ่ าย   “บัญ ชีจองซื้อหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น  บมจ. ดราโก้  พี ซี บี ”  

ที่สามารถเรียกเก็บเงนิจากส านกัหกับญัชีกรุงเทพฯ ไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ โดยเช็คจะตอ้งลง
วนัท่ีไม่เกิน 25 พฤษภาคม 2563 

• จ่ายเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จ านวน 1 ฉบบั ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้ไวด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

• ก าหนดเวลารบัจองซือ้ กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

วนัท่ี 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 
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5.3.2  กรณีช าระดว้ยเงินโอนเขา้บญัชี  

• ฝาก/โอนเงิน เขา้บญัชีเงินฝากออมทรพัยข์องบรษิัทฯ 

 ชื่อบญัชี     “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ พีซีบี” 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต 

ประเภทบัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์เลขทีบ่ัญชี 183-1-08044-9 

• ฝาก/โอนเงินเพียงครัง้เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้กรณีจองซือ้ตามสิทธิหรือเกินกว่าสิทธิ 

• กรุณาระบุ เลขทะเบียนผูถื้อหุน้ (ดูจากใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศพัทท์ี่สามารถติดต่อได ้ไวใ้นหลกัฐานใบน าฝาก/โอนเงิน ที่ไดช้ าระเงินค่าจองซือ้ 

• ก าหนดการรบัจองซือ้กรณีช าระดว้ยเงินโอน 

โอนด้วยเงนิสด วนัที่ 21-22 และ 25-27 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

โอนด้วยเช็ค   วนัท่ี 21-22 และ 25 พฤษภาคม 2563 ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 15.30 น. 

กรณีที่ใชเ้ช็คในการโอนเงิน เช็คดังกล่าวตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดภ้ายใน 1 วันท าการ หรือใช้
ระยะเวลาเช่นเดียวกันกับกรณีการช าระเงินดว้ยเช็คที่ตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้ากส านักหัก
บญัชีกรุงเทพฯ เท่านัน้ 

บริษัทฯ โดยตัวแทนการรบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จะไม่รับช าระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
เป็นเงนิสด  

ทั้งนี ้จ านวนเงินที่ผูจ้องซือ้ช าระค่าจองซือ้หุ้นเพิ่มทุน จะตอ้งสุทธิจากค่าธรรมเนียมธนาคาร ค่า
อากรแสตมป์ ค่าภาษีอื่นใด (ถา้มี) โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้เพิ่มทุนจะถือว่ายอดสทุธิดงักล่าว
เป็นจ านวนสทุธิที่ผูจ้องซือ้ช าระเพื่อการจองซือ้หุน้เพิ่มทนุ 

5.4  เอกสารประกอบการจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุจะตอ้งยื่นเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุดงันี  ้

1) ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 3) ท่ีกรอกรายละเอียดการจองซือ้อย่างถกูตอ้ง ครบถว้น และ
ชดัเจน ทัง้นี ้ผูถื้อหุน้สามารถยื่นใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 1 ใบต่อใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญั
เพิ่มทนุ 1 ฉบบัเท่านัน้ 

2) ใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ ซึ่งออกโดยบรษิัท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 
ซึ่งเป็นนายทะเบียนของบรษิัทฯ (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย 1) 

3) เอกสารประกอบการแสดงตน 

 บคุคลธรรมดา 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุ หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นหนา้ที่มีเลขที่บตัร
ประชาชน พรอ้มส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขที่บัตรประจ าตัวประชาชน พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
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ถูกตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้ เป็นผูเ้ยาว ์จะตอ้งแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผูป้กครอง (บิดา/
มารดา) และส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง) โดยลายมือชื่อ
นั้น จะตอ้งตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารประกอบการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนทุกฉบับ  ใน
กรณีที่มีการเปล่ียนแปลงชื่อสกุล ซึ่งท าใหช้ื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผูถื้อหุน้ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผูถื้อ
หุน้ของบริษัทฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2563 หรือในใบรบัรองสิทธิการจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนให้
แนบส าเนาเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจง้เปล่ียนชื่อสกุล 
เป็นตน้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 บคุคลธรรมดาสญัชาติต่างดา้ว  

ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

ส าเนาหนงัสือรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยซ์ึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง โดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล(ถา้
มี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้วหรือส าเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 นิติบคุคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ 
ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท หนงัสือบรคิณหส์นธิ และหนงัสือรบัรองของบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 
12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนา
หนงัสือเดินทาง (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าว พรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถูกตอ้งส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่  Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดงักล่าวไดจ้ดัท า หรือรบัรองความถกูตอ้ง และมีอายไุม่เกิน 12 เดือนก่อนวนัจองซือ้ 

ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให ้
Custodian ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและเอกสารประกอบการจองซือ้
จะลงนามโดย Custodian และจะตอ้งมีหนงัสือของ Custodian ที่ระบชุื่อผูม้ีอ  านาจลงนาม พรอ้มส าเนา
บัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสารประกอบการแสดงตนของผูม้ีอ  านาจนั้นอีก 1 ฉบับ พรอ้ม
รบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

4) เอกสารการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ 

ผูถื้อหุน้สามารถเลือกวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ พรอ้มแนบเอกสารการช าระเงิน ดงันี ้ 

• กรณีช าระดว้ยเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์

ผูถื้อหุน้แนบเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทใ์หข้ีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บมจ. ดราโก้ พีซีบี” ที่สามารถเรียกเก็บเงินจากส านกัหกับญัชีในกรุงเทพฯ ไดภ้ายใน 1 วนัท าการ
เท่านัน้ และเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทด์งักล่าว ตอ้งลงไม่เกินวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2563 ทัง้นี ้ให้
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เขียนชื่อ – นามสกุลของผูจ้องซือ้ พรอ้มหมายเลขโทรศัพทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือดร๊าฟทด์ว้ย 

• กรณีช าระดว้ยการโอนเงินเขา้บญัชี 

ฝาก/โอนเงินเขา้บญัชี 

“บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดราโก้ พีซีบี” 

ธนาคารกสิกรไทย จ ากัด (มหาชน) สาขา รังสิต 

ประเภทบัญชีเงนิฝากออมทรัพย ์เลขทีบ่ัญชี 183-1-08044-9 

และแนบใบน าฝากช าระเงิน (pay-in slip) ของธนาคาร มาพรอ้มเอกสารที่ใชป้ระกอบการจองซือ้ 
ทัง้นี ้ใหเ้ขียนชื่อ – นามสกุลของผูจ้องซือ้ พรอ้มหมายเลขโทรศพัทท์ี่ติดต่อไดไ้วด้า้นหลงัใบน าฝาก
ช าระเงิน (pay-in slip) ดว้ย 

5) หนงัสือมอบอ านาจใหก้ระท าการแทนพรอ้มติดอากรแสตมป์ 30 บาท (ในกรณีที่มอบหมายใหผู้ร้บัมอบ
อ านาจมากระท าการแทน) พรอ้มส าเนาบัตรประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูม้อบอ านาจ และผูร้บัมอบ
อ านาจ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

5.5  การน าส่งเอกสารทีเ่กี่ยวข้อง 

ยืนยนัการจองซือ้และการช าระเงิน โดยส่งเอกสารที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ ใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ใบรบัรองสิทธิ
การจองซือ้หุน้ เอกสารประกอบการแสดงตน และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ มายงัสถานที่รบัจองซือ้หุน้
(แผนท่ีตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 4) 

บริษัทหลักทรัพย ์ไอ วี โกลบอล จ ากัด (มหาชน)  

540 อาคารเมอรค์ิวร่ี ทาวเวอร ์ชั้น 18 ถนนเพลินจิต  

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศัพท ์02-658-5800 ต่อ 305, 405  

ทัง้นี ้บริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ) จะไม่รับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทางไปรษณียแ์ละทางโทรสาร หากผูถื้อหุน้รายใดไม่จดัส่งเอกสารมาที่ตวัแทนของบรษิัทฯ ภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด หรือไม่ปฏิบตัิตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจง้ไว ้บริษัทฯ มีสิทธิทีจ่ะถือว่าผู้ถือหุ้นรายน้ันสละสิทธิใน
การจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

5.6  เงือ่นไขการจองซือ้ 

1) ผลแห่งการจองซือ้หุน้สามญัจะสมบรูณก์็ต่อเมื่อบรษิัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค หรือ แคชเชียรเ์ช็ค 
หรือ ดร๊าฟท ์เพื่อช าระค่าจองซือ้หุน้สามญัของผูถื้อหุน้เป็นที่เรียบรอ้ย  ภายในระยะเวลาการจองซือ้และ
ช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุท่ีบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้

2) ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้  าการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าจองซือ้หุน้แลว้ จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 
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3) หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน หรือบริษัทฯ ไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบรษิัทฯ ไม่ว่า
ทัง้หมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนตามที่
บริษัทฯ ก าหนดไว ้หรือผูถื้อหุ้นที่จองซือ้กรอกขอ้มูลในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ครบถว้นหรือไม่
ชดัเจน  หรือจองซือ้ดว้ยวิธีการอื่นที่มิไดก้ าหนดไวใ้น   การจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ จะถือว่าผู้
ถือหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุน้สามญั
เพิ่มทนุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้รายดงักล่าว 

4) ผูถื้อหุน้ที่มิไดใ้ชสิ้ทธิจองซือ้ หรือมิไดใ้ชสิ้ทธิภายในระยะเวลาที่ก าหนด บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ
การจองซือ้หุน้ครัง้นี ้

5.7  วิธีคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ตอ้งมีการคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ เนื่องจากผูถื้อหุน้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้หรือผูถื้อหุน้จอง
ซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิแต่ไดร้บัการจดัสรรไม่ครบตามความประสงค ์บรษิัทฯ จะคืนเงินตามจ านวน
หุน้ที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ เป็นเช็คขีดครอ่มสั่งจ่ายชื่อผูถื้อหุน้ โดยบริษัทฯ จะด าเนินการจดัส่ง
เช็คดังกล่าวออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทางไปรษณียล์งทะเบียนภายใน 14 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการ
จองซื ้อหุ้น (ซึ่งตรงกับวันที่  17 มิถุนายน 2563) ตามที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่  
11 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี ้ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากไดม้ีการส่งเช็คค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณียล์งทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไวใ้นบญัชีรายชื่อผูถื้อหุน้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้คืนแลว้โดยชอบ 
และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้  หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป และผู้จองซือ้จะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถา้มี) 

5.8  วิธีการส่งมอบหุ้น 

ผูจ้องซือ้จะไดร้บัใบหุน้ในชื่อของผูจ้องซือ้ โดยบริษัท ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ากัด   (“ศูนยร์บั
ฝากหลกัทรพัย”์) ในฐานะนายทะเบียนของบริษัทฯ จะส่งมอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้ที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผู้
ไดร้บัการจดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ในสมดุทะเบียนผูถื้อหุน้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจาก
วนัปิดการจองซือ้หุน้  

5.9  การสละสิทธิ์การจองซือ้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่ไดใ้ชสิ้ทธ์ิจองหุน้สามญัเพิ่มทนุ หรือไม่ไดช้ าระเงินภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว ้หรือเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟทไ์ม่สามารถเรียกเก็บเงินไดต้ามเวลาที่ก าหนด หรือกรอกขอ้มูลหรือน าส่งเอกสารไม่ถูกตอ้ง
ครบถว้นภายในระยะเวลาจองซือ้ บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่ประสงคท์ี่จะจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนที่
เสนอขายในครัง้นี ้

5.10 ข้อมูลส าคัญอื่นๆ เกี่ยวกับการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

1) ในการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนและช าระเงินค่าหุน้ เจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ (โดยตวัแทนการรบัจองซือ้
หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ) จะลงลายมือชื่อผูร้บัจองเพื่อออกหลกัฐานการรบัจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุน 
(ส่วนทา้ยของใบจองซือ้) เพื่อเป็นหลกัฐานใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ โดยผลแห่งการจองซือ้
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จะสมบูรณ ์เมื่อบรษิัทฯ สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์ไดเ้ป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ 
ภายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้เพิ่มทนุท่ีบรษิัทฯ ไดก้ าหนดไว ้

2) ผูถื้อหุน้ท่ีไดท้  าการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุและช าระเงินค่าจองซือ้แลว้จะไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ 

3) หากผูถื้อหุน้ที่จองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่สามารถช าระค่าจองซือ้หุน้ดงักล่าวภายในระยะเวลาที่บริษัทฯ
ก าหนดไว ้หรือบริษัทฯ ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ไดไ้ม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามที่มิใช่ความผิดของ
บรษิัทฯ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนไดภ้ายในระยะเวลาการจองซือ้และช าระเงินค่าหุน้ตามที่ก าหนด  หรือ
ผูถื้อหุน้ที่จองซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทุนไม่ครบถว้นหรือไม่ชดัเจน หรือน าส่งเอกสารที่
ใชป้ระกอบการจองซือ้ไม่ครบถว้น บรษิัทฯ มีสิทธิที่จะถือว่าผูถื้อหุน้สละสิทธิในการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่ม
ทนุดงักล่าว 

4) หากจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รบัช าระ 
บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีบรษิัทฯ ไดร้บัจากการจองซือ้หุน้เป็นหลกั 

5) หากจ านวนหุน้ที่ผูถื้อหุน้ระบุในใบจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุนนอ้ยกว่าจ านวนเงินที่บริษัทฯ ไดร้บัช าระบริษัทฯ 
ขอสงวนสิทธิที่จะใชด้ลุยพินิจในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แต่ละรายตามที่บรษิัทฯ เห็นสมควร 

6) บริษัทฯ โดยตวัแทนการรบัจองซือ้หุน้สามัญเพิ่มทุน ขอสงวนสิทธ์ิในการปรบัเปล่ียนรายละเอียดวิธีการ
ช าระเงินค่าจองซือ้หุน้ เงื่อนไขในการจองซือ้ หรือขอ้มลูใดๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวิธีการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุ
ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ทั้งนี ้ เพื่อให้เกิด
ประโยชนส์งูสดุต่อการจองซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัทฯ 

6. วัตถุประสงคข์องการเพิ่มทุน  

6.1 ใชช้ าระหนีเ้งินกูย้มืที่เป็นเงินตราต่างประเทศของบรษิัทฯ 

7. ประโยชนท์ีบ่ริษัทฯ จะได้รับจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

7.1 ลดภาระค่าใชจ้่ายทางการเงินของบรษิัทฯ 
7.2 ลดความเส่ียงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตราตา่งประเทศ 
7.3 เพิ่มสภาพคล่องใหก้บับรษิัทฯ 

8. ประโยชนท์ีผู้่ถือหุ้นพึงจะได้รับจากการเพิ่มทุน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน 

8.1 นโยบายเงินปันผล 
นโยบายเงินปันผลของบริษัทนั้น จะขึน้อยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทฯ โดยค านึงถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกับโครงการลงทุนและความตอ้งการใช้เงินของบริษัทฯ ใน
อนาคต แลว้จึงก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีจะจ่ายเป็นเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ต่อไป 

8.2 สิทธิในการรบัเงินปันผลจากการด าเนินงาน 
ผูจ้องซือ้หุน้สามญัเพิ่มทนุในการเพิ่มทนุครัง้นี ้จะมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลจากการด าเนินงานของบรษิัทฯ นบัแต่
วนัท่ีผูจ้องซือ้หุน้เพิ่มทนุไดร้บัการจดทะเบยีนเป็นผูถื้อหุน้ของบรษิทัฯ 


