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สวนท่ี 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ

จ ํากัด (มหาชน)
จ ํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : 9,000,000 หุน (หุนออกใหมท่ีเสนอขายคิดเปนรอยละ 26.47

ของจํ านวนหุนท่ีชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายใน
คร้ังน้ี)

มลูคาท่ีตราไวหุนละ : 10.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 60.00 บาท
มลูคารวมของหุนใหมท่ีเสนอขาย : 540,000,000 บาท

1.2 สดัสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท บริการเชื้อเพลิง 

การบนิกรุงเทพ จ ํากัด (มหาชน) จํ านวน 9,000,000 หุน ในราคาหุนละ 60 บาท โดยเสนอขายผานผูจัดจํ าหนาย 
หลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย ซึ่งมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังน้ี

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป : 4,200,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 2,700,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 2,100,000 หุน

บคุคลทั่วไป หมายถงึ บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ัวไป ท่ีจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและ 
รับประกนัการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการะคุณ หมายถงึ บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ท่ีความสัมพันธอันดีตอบริษัท บริการเชื้อเพลิง
การบนิกรุงเทพ จ ํากัด (มหาชน) เชน ผูท่ีมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหน้ีการคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

นกัลงทุนสถาบัน หมายถงึ นิติบุคคลท่ีมีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ. 
44/2543 เร่ืองการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือนักลงทุน
เชงิกลยทุธ (นักลงทุนเชิงกลยุทธ หมายถึง นิติบุคคลท่ีทํ าธุรกิจเกี่ยวเน่ืองกับการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท บริการ
เชือ้เพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) อันอาจกอใหเกิดประโยชนซึ่งกันและกัน) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
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1.3 สทิธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามญัของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายจํ านวน 9,000,000 

หุน ในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ บริษัทฯ ทุกประการ โดยหุนเพ่ิมทุนท่ีเสนอ
ขายในคร้ังน้ีจะมีสิทธิในการรับเงินปนผลอัตราหุนละ 4.54 บาท สํ าหรับผลประกอบการของบริษัทฯ ป 2544 ซึ่ง
บริษทัจะปดสมดุทะเบียนในวันท่ี 12 เมษายน 2545 และใหเสนอขอความเห็นชอบตอท่ีประชุมผูถือหุนท่ีจะจัด
ขึน้ในวันท่ี 29 เมษายน 2545

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน

ตอประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรับ
หุนสามญัของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเส่ียงท่ีอาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาด 
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ีบริษัทฯ ไดยื่นคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันท่ี 24 
มกราคม 2545 และบริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษทัฯ เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง 
การรบัหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 ยกเวน
คณุสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย

2. ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามญัของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอ
จ ํากัด อยางไรก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวน
การถอืหุนของบุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํ านวนเกินกวารอยละ 40 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3. ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การก ําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ท่ีจะเสนอขาย
ในคร้ังน้ีจะกระทํ าโดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีกระแสเงินสดสวนลด (Discounted 
Cashflow) ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) รวมท้ังไดทํ าการสอบถาม
ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนประเภทสถาบัน และเปนราคาท่ีทํ าใหบริษัทฯ ไดรับจํ านวนเงินท่ี
ตองการและยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนท่ี
มาของราคาท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -
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5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนคร้ังน้ี เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษทัหลกัทรัพย ธนชาติ จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 18 โซนซีดี และ 14 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : 0-2217-9622  โทรสาร : 0-2216-9261

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด
ชั้น 4 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขท่ี 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : 0-2633-6999  โทรสาร : 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลนิซ ภัทร จํ ากัด
ชัน้ 6-11 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขท่ี 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท : 0-2275-0888  โทรสาร : 0-2275-3666

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท : 0-2285-1666  โทรสาร : 0-2285-1797

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 9, 23-25, 45 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
เลขท่ี 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : 0-231-1111 โทรสาร : 0-2231-1505
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บริษัทหลักทรัพย พฒันสนิ จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 1 อาคารไทยวาทาวเวอร
เลขท่ี 21/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท : 0-285-0060  โทรสาร : 0-2285-0505

บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด
ชัน้ 2, 25, 26 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
เลขท่ี 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท : 0-2263-3500  โทรสาร : 0-2263-3801-2

บริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน
เลขท่ี 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : 0-2635-1700  โทรสาร : 0-2635-1615

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 4-5 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร
เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท : 0-2207-0038  โทรสาร : 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชัน้ 8-10 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : 0-2658-6300  โทรสาร : 0-2658-6301

บริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : 0-2231-3777  โทรสาร : 0-2231-3797

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
ชัน้ 27 อาคารเลครัชดา
เลขท่ี 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท : 0-2661-9999  โทรสาร : 0-2661-9988
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บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
ชัน้ 25 อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท : 0-2286-3999  โทรสาร : 0-2286-6333

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงือ่นไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ ํากดั (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปน 
ผูด ําเนินการจดัจ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 9,000,000 หุน 
ตามจ ํานวนและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
จ ําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ี ใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัด

จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 16,200,000 บาท โดย
ช ําระภายใน 10 วันทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุนจ ํานวน 9,000,000 หุน ในราคาหุนละ 60 บาท 540,000,000.00 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 16,200,000.00 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ 523,800,000.00 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน 58.20 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหม 50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 432,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ** 170,000.00 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 16,200,000.00 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 200,000.00 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 5,200,000.00 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ 100,000.00 บาท

รวมคาใชจายท้ังส้ิน 22,602,000.00 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
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5.5 วธิกีารขอรับหนังสอืชีช้วนและใบจองซื้อหลักทรัพย

ส ําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนไดท่ีสํ านักงานและสาขาของผูจัดการ

การจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
ตัง้แตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22,25 และ 26 มีนาคม 2545

ส ําหรับผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนไดท่ีสํ านักงานของผูจัดการการจัด

จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 
22,25 และ 26 มีนาคม 2545

5.6 วธิกีารจัดสรรหลักทรัพย
การจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีใหแก 

ประชาชนท่ัวไป โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย จะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง 
ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) 
รวมถงึผูท่ีเกีย่วของกับบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนท้ัง
หมด

บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดย
แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลท่ัวไป 4,200,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ 2,700,000 หุน (3) นักลงทุน
สถาบัน 2,100,000 หุน ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามท่ีกํ าหนดไว
ในขอบังคับของบริษัทฯ

อยางไรกด็ ี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํ านวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพ่ือทํ าใหการจองซื้อหุนคร้ังน้ีประสบความ
สํ าเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในคร้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย ของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

5.6.1 วธิจัีดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน

การจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมาก
นอยเทาใดกไ็ด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคล
ท่ัวไปครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกนัการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.2 วธิจัีดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน

กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

5.6.3 วธิจัีดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจดัสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ

ประกนัการจ ําหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อนักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัด
การการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการ
ปดรับจองซื้อหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วนั วธิกีารจอง และการชํ าระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
บริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีออมทรัพยไวกับธนาคารไทยพาณิชย 

จ ํากัด (มหาชน) สาขาสยามสแควร เพ่ือรับเงินคาจองซื้อหุนในคร้ังน้ี โดยใชชื่อบัญชีวา �บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิม
ทุนบริษทั บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)� บัญชีเลขท่ี 038-2-82826-3

โดยมรีายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดังน้ี

5.7.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  

โดยจองซือ้ไดไมเกินรายละ 100,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อประเภทมูลนิธิ และผูจองซื้อประเภทสหกรณออมทรัพย
สามารถจองซื้อไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนหุนตอราย ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูก
ตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) 
สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจอง
ซือ้ตัง้แตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545

(3) ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังน้ี
(3.1) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 22 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง

เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
�เช็คธนาคาร�) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 22 มีนาคม 2545

(3.2) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 25 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง
เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
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�เช็คธนาคาร�) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 25 มีนาคม 2545

(3.3) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 26 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง
เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การชํ าระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคล 
ดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา �บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท 
บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)�

(4) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3) สงไป
ยงัผูจดัการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ท่ี
ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545

(5) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอ 
ยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย
และรับประกนัการจํ าหนาย  มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) � (4)

5.7.2 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซือ้ประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซือ้หุนขัน้ตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน

โดยผูจองซือ้ประเภทผูมีอุปการะคุณจองซื้อไดไมเกินรายละ 100,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อประเภทมูลนิธิ และผูจอง
ซื้อประเภทสหกรณออมทรัพย และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนหุนตอราย ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตรา
สํ าคญัของบริษทั (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชา
ชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุก
อยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงาน ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซ้ือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22, 
25 และ 26 มีนาคม 2545

(3) ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังน้ี
(3.4) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 22 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง

เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
�เช็คธนาคาร�) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 22 มีนาคม 2545

(3.5) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 25 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง
เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
�เช็คธนาคาร�) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 25 มีนาคม 2545
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(3.6) หากทํ าการจองซื้อในวันท่ี 26 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ัง
เดยีวเตม็จ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การช ําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวม
ในสวนของตนเขา �บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)�

(4) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สงไป
ยงัผูจดัการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันท่ี 22, 25 และ 26 มีนาคม 2545

(5) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยก
เลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกนัการจ ําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อท่ีดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) � (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป  

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.8.2 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ  

ใหอยูในดลุยพินิจของผูบริหาร บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)

5.8.2 ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีท่ีมกีารจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทสถาบัน ใหอยูใน

ดลุยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

5.9 วธิกีารคนืเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
5.9.1 วธิกีารคนืเงนิคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดังตอไปนี้

(1) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย รายท่ีเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืน
เงนิคาจองซือ้หุนใหแกผูจองซื้อหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ให
แกผูจองซือ้หุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ
หุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 
วนั นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 
ตอป โดยค ํานวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนด
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เวลา 14 วนัดงักลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุ
ในใบจองซือ้โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ี 
จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย รายท่ีเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวน
หุนท่ีจองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไมไดรับ
การจดัสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัด
สรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อ
ท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 
14 วนั นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผู
จองซือ้หุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อ
หุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อหุน
ไดรับคนืเงนิคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซือ้ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคา
เสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัด
สิทธกิารจองซือ้เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ือง 
มาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจอง
ซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 
5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน 
มีรายละเอียดังตอไปนี้

(1) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนท่ีไม
ไดรับการจดัสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนท่ีจองผานตนเอง
โดยไมมดีอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบ
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ตามจ ํานวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อท่ีระบุไวใน
ใบจองซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซือ้หุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อหุนจะ
ไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับ
การจดัสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงิน
คาจองซือ้หุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงนิคาจองซือ้แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป

(2) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไดรับการจัดสรรหุนไม
ครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซื้อ

ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนท่ีได
รับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ
หุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูจองซื้อหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ
หุน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 
วนั นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 
ตอป โดยค ํานวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนด
เวลา 14 วนัดงักลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุ
ในใบจองซือ้โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน อัน
เน่ืองมาจากการถกูตดัสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
หุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืน
จากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน
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5.10 วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
ปจจบัุน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดตก

ลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซื้อในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน 
(Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลัก
ทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เร่ิมทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซือ้สามารถเลือกใหบริษัทฯ 
ด ําเนินการในกรณีหน่ึงในสองกรณี ดังตอไปน้ีคือ

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทฯ จะสง
มอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบ
รับตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุน
ของบริษทัฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผู
จองซือ้มบัีญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทฯ จะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ �บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก� และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบัน
ทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอด
บัญชจี ํานวนหุนท่ีผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจอง
ซือ้หุน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณีท่ีผูจองซือ้เลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว  
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
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