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สวนที ่3
ขอมลูเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.! รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1  ประเภทและจํ านวนหุนที่เสนอขาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) ประสงคจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 10,000,000 หุน
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของจํ านวนหุนท่ีเรียกชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี โดยจัด
สรรใหแก
(ก) ประชาชนทัว่ไปจํ านวน 9,800,000 หุน ในราคาหุนละ 51 บาท
(ข) พนักงานบริษัทฯ ซ่ึงไมรวมถึงพนักงานระดับผูบริหารจํ านวน 200,000 หุน ในราคาหุนละ 41 บาท

1.2! ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) ไดย่ืนคํ าขอและเอกสารประกอบการย่ืนคํ าขอใหรับหุนสามัญเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2544 และเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลวเห็นวา หลักทรัพยของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยและ
การแตงตั้งนายทะเบยีนหลักทรัพยของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2544 บริษัทฯ ไดดํ าเนินการแตงต้ังบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เปนนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัทฯ เรียบรอยแลว และเมื่อบริษัทฯ ได
จํ าหนายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปซึ่งทํ าใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายการถือหุนรายยอยแลว
บริษัทฯ จะดํ าเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.! ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํ ากัด  เวนแตการโอนหุนน้ัน
จะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ี
จํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3.! ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํ าหนดราคาหุนท่ีจะเสนอขายจะกระทํ าโดยการทํ า Bookbuilding ซ่ึงเปนวิธีการทดสอบปริมาณความตองการซ้ือหุนของ
นักลงทุนประเภทสถาบันในแตละระดับราคาเสนอขาย โดยการต้ังชวง (Range) ราคาในระดับตางๆ กันแลวเปดโอกาสให
นักลงทุนสถาบันเสนอจํ านวนหุนท่ีตองการในแตละระดับราคาเขามา ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใชราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบันเสนอจํ านวน
หุนที่ตองการซ้ือเขามาในระดับที่เหมาะสมที่จะทํ าใหมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพ
ในตลาดรอง เปนราคาหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี ทั้งนี้ ชวงราคาทีบ่ริษัทฯ ไดทํ าการทดสอบ คือ 48-52 บาท

4.! ราคาของหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5.! การจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนคร้ังน้ีเปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
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5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

(ข) ผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํ ากัด
ชั้น 6-11 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252-6 ถนนรัชดาภิเษก
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตีท้าวเวอร
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 15-17 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร 10110

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด
ชั้น 7 อาคารอมัรินทรทาวเออร
500 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 14, 18
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
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บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอมัรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10320

5.3 เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก)! เงื่อนไขการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการรับประกันการจํ าหนาย
และจัดจํ าหนาย และผูรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจัด
จํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน 9,800,000 หุน ตามราย
ละเอียดท่ีปรากฎในขอ 1.1 (ก) และตกลงมอบหมายใหผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการ
จํ าหนายภายใตเงื่อนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

(ข)! คาตอบแทนการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแกผูจัดการการรับประกันการ
จํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 15 ลานบาท โดยจะชํ าระภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

(ค)! จํ านวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรับท้ังส้ิน
จํ านวนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนแกประชาชนท่ัวไป
หุนที่เสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํ านวน 9,800,000 หุน ในราคาหุนละ 51 บาท 499,800,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 14,994,000 บาท
จํ านวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ 484,806,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน 49.47 บาท

จํ านวนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนใหแกพนักงานของบริษัทฯ
หุนที่เสนอขายแกพนักงานจํ านวน 200,000 หุน ในราคาหุนละ 41 บาท 8,200,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 61,500 บาท
จํ านวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ 8,138,500 บาท
จํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน 40.69 บาท

5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 406,400 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 223,205 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายโดยประมาณ 15,000,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยประมาณ 3,500,000 บาท
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ (รวมคาทีป่รึกษาทางการเงิน และคาท่ีปรึกษาอ่ืนๆ) 4,000,000 บาท
          รวมคาใชจายทั้งสิ้น 23,229,605 บาท
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1 กรณีหุนจํ านวน 9,800,000 หุนท่ีเสนอขายใหแกประชาชนท่ัวไป

ผูประสงคจะจองซ้ือหุนติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือของบริษัทฯไดที่สํ านักงานของผูจัดการการรับ
ประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายหลักทรัพยท่ีระบุไวในขอ 5.2
ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 16, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2544

5.5.2 กรณีหุนจํ านวน 200,000 หุนท่ีเสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯ
พนักงานที่ประสงคจะจองซื้อหุนติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํ านักงานของบริษัทฯ ต้ังแตเวลา
9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 16, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2544

5.6! วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายจะดํ าเนินการมิใหมีการ
จัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจน
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด
(มหาชน) รวมถึงผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือ
หุนท้ังหมด
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํ านวน 9,800,000 หุน ใหแกประชาชนท่ัวไป

(ก)! ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 200 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยจองซ้ือไดไมเกินรายละ
100,000 หุน การจัดสรรสิทธิการจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการรับประกัน
การจํ าหนายและจัดจํ าหนายและผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจอง
ซ้ือหุนของผูจองซ้ือครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายและ
ผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ

(ข) บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะสงใบยืนยันการนํ าหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซ้ือท่ี
ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสง
ใบหุนใหผูจองซ้ือหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํ านวน 200,000 หุน ใหแกพนักงานของบริษัทฯ
(ก)! ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 200 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยจองซ้ือไดไมเกินรายละ

100,000 หุน การจัดสรรสิทธิการจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของ
บริษัทฯ โดยพิจารณาจากตํ าแหนงและอายุงานของพนักงาน

(ข)! บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะสงใบยืนยันการนํ าหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซ้ือท่ี
ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสง
ใบหุนใหผูจองซ้ือหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ
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5.7! วิธีการจองและการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 กรณีหุนจํ านวน 9,800,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

ผูจองซ้ือหุนทุกรายจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี
(ก)! ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม

ลงลายมือชื่อ และประทับตราของบริษัท (ถามี)
(ข)! ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ

ดราฟท อยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน โดยในกรณีท่ีชํ าระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองเปนเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงินคาหุนท่ีจองซ้ือ และตองสามารถทราบผล
การเรียกเก็บไดจากสํ านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกิน
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2544 และขีดครอมส่ังจายผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายหรือ
ผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพท ที่ติดตอไดที่
ดานหลังเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค โดยผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย หรือ
ผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจอง
ซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)”  ซึ่งเปนบัญชีสะสมทรัพย
ที่เปดไวกับธนาคาร ไดอิจิ คังเงียว จํ ากัด สาขากรุงเทพ เลขที่บัญช ีH15-764156484

(ค)! ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ (ก) พรอมคาจองซื้อตามขอ (ข) ไปย่ืนความจํ านงขอจองซื้อและชํ าระ
เงินไดที่สํ านักงานของผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายและผูประกันการจํ าหนายและ
จัดจํ าหนายตามที่อยูในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 16, 19 และ 20
พฤศจิกายน 2544

(ง)! ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายและผูประกันการจํ าหนายและจัด
จํ าหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) - (ค)

5.7.2 กรณีหุนจํ านวน 200,000 หุนท่ีเสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯ
ผูจองซ้ือหุนท่ีเปนพนักงานทุกรายจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี
(ก)! ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน โดย

ผูจองซ้ือ 1 รายสามารถย่ืนใบจองซ้ือไดคร้ังละ 1 ใบจองเทานั้น พรอมลงลายมือชื่อ
(ข)! ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีการอยางใดอยางหน่ึงดังน้ี

-! โอนเงินเขาบัญชีชื่อ “บัญชีพนักงานจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท อิออน ธนสินทรัพย
(ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)” ซ่ึงเปนบัญชีสะสมทรัพยท่ีไดเปดไวกับธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จํ ากัด
(มหาชน) สาขาอโศก เลขที่บัญช ี 109-1-21038-6  โดยใหเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู และเบอร
โทรศัพทท่ีติดตอไดท่ีดานหลังเอกสารการรับฝากเงิน (Pay-in Slip) ท่ีออกโดยสาขาของธนาคารท่ี
รับฝาก หรือ

-! ชํ าระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท อยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน โดยจะตองเปนเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงิน และตองสามารถทราบผลการเรียกเก็บไดจาก
สํ านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 20
พฤศจิกายน 2544 และขีดครอมส่ังจาย “บัญชีพนักงานจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อิออน
ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน)” ซ่ึงเปนบัญชีสะสมทรัพยท่ีไดเปดไวกับธนาคาร กรุงศรี
อยุธยา จํ ากัด (มหาชน) สาขาอโศก เลขที่บัญช ี109-1-21038-6 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู
และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดท่ีดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
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(ค) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ (ก) พรอมคาจองซื้อตามขอ (ข) ไปย่ืนความจํ านงขอจองซื้อและชํ าระ
เงินไดท่ีบริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ไทยแลนด) จํ ากัด (มหาชน) ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น.
ของวันที่ 16, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2544

(ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) - (ค)

5.8! การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 กรณีหุนจํ านวน 9,800,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

การจัดสรรหุนใหแกผูจองซ้ือหุนในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.8.2 กรณีหุนจํ านวน 200,000 หุนท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของ
คณะกรรมการของบริษัทฯ

5.9! วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีหุนจํ านวน 9,800,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

การคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพยใหแกประชาชนท่ัวไปในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย มีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี
(ก) กรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายท่ีเปนผูรับ
จองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนทีไ่มไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูท่ีจองซ้ือหุนผาน
ตน โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุ
ไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ผูจัด
การการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายรายท่ีมีหนาท่ีรับ
ผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14
วัน ดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป

(ข) กรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตาม
เชค็คาจองซ้ือหุน
ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายจะคืนเช็ค
คาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการรับประกัน
การจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายตามท่ีอยูท่ีระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
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(ค) กรณีที่ผูจองซ้ือหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ
ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายจะคืนเงิน
คาจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการการจัดสรรหุนครบ
ตามจํ านวนที่จองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซ้ือหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย และผูประกันการ
จํ าหนายและจัดจํ าหนายรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบี้ยให
แกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไดรับการจัดสรรคืน
นับจากวันที่พนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือหุนแลว
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี
ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซ่ึงเปนผลมาจาก
ความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ท่ีผูจองซ้ือหุนไดระบุไวในจดหมาย บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดดังกลาว

5.9.2 กรณีหุนจํ านวน 200,000 หุนท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯ
การคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกพนักงานท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก)! กรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

บริษัทฯ จะคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกพนักงานท่ีจองซ้ือหุน โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไว
ในใบจองซ้ือหุนภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
บริษัทฯ จะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวน
เงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ี
ผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือ
แลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

(ข)! กรณีที่ผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตาม
เชค็คาจองซ้ือหุน
บริษัทฯ จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกพนักงานท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากบริษัทฯ
ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

(ค)! กรณีที่ผูจองซ้ือหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ
บริษัทฯ จะคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการ
จัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซ้ือหุน และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือหุนภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
ทั้งนี้ กรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ บริษัทฯ จะตองท ําการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือหุนใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันท่ีพนกํ าหนด
ระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ
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หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคา
เสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซ่ึงเปนผลมาจากความไมครบถวนของช่ือ ที่อยู ที่
ผูจองซ้ือหุนไดระบุไวในจดหมาย บริษัทฯ ไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

5.10! วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือหุนในการเสนอ
ขายคร้ังน้ีไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยและเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพ่ือใหผูจองซ้ือหุนสามารถขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มท ําการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงผูจองซ้ือหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังน้ัน ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกพนักงานและประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซ้ือหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ
ดํ าเนินการกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ
(ก)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ บริษัทฯ ซ่ึงจะมอบหมายใหนาย

ทะเบียนหุนของบริษัทฯ ทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนทีไ่ดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจอง
ซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือ
หุน ในกรณีน้ีผูจองซ้ือหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ

(ข)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมี
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทฯ ซ่ึงจะมอบหมายใหนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ ทํ าการออกใบหุนใน
ชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซ้ือฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 
45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือหุน ดังน้ัน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ

ในกรณีที่ผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ก) แทน


