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สวนที ่3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท 
ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน) จํ านวน 320,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 27.83 ของจ ํานวนหุนท่ีเรียก
ชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี แบงออกเปน 2 สวน มีลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายดังนี้

ก) ผูเสนอขาย : บริษัท ไอทีว ีจํ ากดั (มหาชน)
“ITV Public Company Limited”

ที่อยูผูเสนอขาย : เลขท่ี 19 ไทยพาณิชยปารคพลาซา อาคาร 3 ชั้น 12, 17, 21, 
22 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
10900 โทรศัพท (02) 937-8080

ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํ านวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : 300,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 26.09 ของหุนท่ีเรียกชํ าระ

แลวท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี
การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนทั่วไปทั้งจ ํานวน
ราคาเสนอขายหุนละ : 6.00 บาท

ข) ผูเสนอขาย : บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํ ากดั (มหาชน)
“Shin Corporation Public Company Limited”

ที่อยูผูเสนอขาย : 414 อาคารชินวัตร 1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญา
ไทย กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท (02) 299-5000

ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
จํ านวนหุนที่เสนอขาย : 20,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.74 ของหุนท่ีเรียกชํ าระแลว

ท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี
การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนทั่วไปทั้งจ ํานวน
ราคาเสนอขายหุนละ : 6.00 บาท

ภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี ้ ชินคอรป ซ่ีงเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ จะมีสัดสวนการถือหุนลดลงเหลือรอยละ 
55.53 ของทุนท่ีเรียกชํ าระแลว ภายหลังการเสนอขายในคร้ังนี้

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจ ํานวน 320,000,000 หุนในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของ   บริษัทฯ ทุกประการ
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ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในคร้ังนี้กอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงมีความเสี่ยงที่อาจจะไมได
รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ทั้งนี ้บริษัทฯ ไดยื่นคํ าขอและเอกสารตอตลาดหลักทรัพยฯ เม่ือวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2545 
และเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดพิจารณาแลวเห็นวาหลักทรัพยของ
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสทิธิเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 และขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2544 ยกเวนคุณสมบัติ
ตามขอ 5(3) และขอ 3 ของขอบังคับฯ ขางตนตามลํ าดับ เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํ ากดั เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลท ําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํ านวนเกนิกวารอยละ 25 ของจ ํานวนหุนที่จํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3. ท่ีมาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในคร้ังนี ้ ไดมีการทํ า Bookbuilding ซ่ึงเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือ
หุนของนักลงทุนประเภทสถาบันในแตละระดับราคาเสนอขาย โดยการต้ังชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กันแลวเปด
โอกาสใหนักลงทุนประเภทสถาบันทั้งในและตางประเทศแจงราคาและจํ านวนหุนที่ประสงคจะซื้อมายังผูจัดการการจัดจ ําหนาย
และรับประกันการจ ําหนาย ทั้งนี ้ ผูเสนอขายจะใชราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบันเสนอจํ านวนหุนท่ีตองการซ้ือเขามาท่ีทํ าใหบริษัทฯ
ไดรับจํ านวนเงินท่ีตองการและยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง เปน
ราคาหุนท่ีจะเสนอขายในครั้งนี ้ชวงราคาท่ีไดทํ าการสอบถามคือ 5.80 – 6.20 บาท

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี ้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

(ก)! ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
ชั้น 27 อาคารเลครัชดา
เลขท่ี 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999   โทรสาร 0-2661-9988

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จํ ากัด
130-132 ชั้น 2, 25, 26 อาคารสนิธร  ทาวเวอร 3
ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท 0-2263-3500   โทรสาร 0-2263-3801-2



บรษิทั ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)

สวนที ่3 หนาท่ี 3

(ข)! ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซต้ีิทาวเวอร
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666   โทรสาร 0-2285-1900-1

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต ิจํ ากัด
444 ชั้น 14 อาคารเอ็มบเีคทาวเวอร
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-9595   โทรสาร 0-2217-9642

บริษัทหลักทรัพย เอส จี สินเอเซีย จํ ากัด
ชั้น 11/1-8 อาคารเอ็มโพเร่ียม
เลขท่ี 622 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตพระขโนง กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2658-9021-24   โทรสาร 0-2658-9067-8

บริษัทหลักทรัพย ซ ีแอล เอส เอ (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชั้นท่ี 16 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร
เลขท่ี 87 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2253-0546   โทรสาร 0-2253-0534

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํ ากัด
ชั้น 6-11 อาคารส ํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขท่ี 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2275-0888   โทรสาร 0-2275-3666

บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ีสแควร
เลขท่ี 287 ถนนสีลม แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขท่ี 48/8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขท่ี 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777   โทรสาร 0-2233-2601
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บริษทัหลักทรัพย ไทยธนกิจ จํ ากัด
ชั้น G, 23-26 อาคารไทยธนาคาร
เลขท่ี 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9333

บริษทัหลักทรัพย พัฒนสิน จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 1 อาคารไทยวาทาวเวอร
เลขท่ี 21/3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษทัหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 4-5 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร
เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-22-7-0505

บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํ ากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซต้ีิทาวเวอร
เลขท่ี 179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น1,2 และ 6 อาคารสนิธรทาวเวอร 2
เลขท่ี 130-132 ถนนวิทย ุแขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-2043

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชั้น 8 อาคารยโูอบี รัตนสิน
เลขท่ี 690 ถนนสุขุมวิท 24  กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-4600 โทรสาร 0-2661-4177

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชั้น 14-15 อาคารสยามทาวเวอร
เลขท่ี 989 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํ ากัด
ชั้น 17 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2253-8977

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ชั้น 15 อาคารวรวฒัน
เลขท่ี 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1615
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(ค)! ตัวแทนจํ าหนายหุน
ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ
ส ํานักงานใหญ
เลขท่ี 35 ถนนสุขุมวิท คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2255-2222 โทรสาร 0-2255-9391
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5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

เงื่อนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ และชินคอรป ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ผูรวมจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และตัวแทนการจัดจ ําหนายตามท่ีไดระบุไวในขอ 
5.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไปรวมท้ังสิ้น
320,000,000 หุน ตามจ ํานวนและราคาท่ีระบใุนขอ 1 ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจ ําหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนายหุน

คาตอบแทนในการจัดจํ าหนาย

บริษัทฯ และชินคอรป ตกลงจายเงนิคาตอบแทนการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) ให
แกผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2
รวมเปนเงินทั้งสิ้น 57,600,000 บาท โดยชํ าระภายใน 10 วันทํ าการ นับแตวันที่บริษัทฯ และชินคอรปไดรับชํ าระเงนิคาจอง
ซื้อจากผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจดัจ ําหนาย

จํ านวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น

บริษัทฯ
หุนจ ํานวน 300,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.00 บาท 1,800,000,000 บาท
หัก  คาตอบแทนในการจดัจ ําหนายหุน โดยประมาณ 54,000,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ โดยประมาณ 1,746,000,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน โดยประมาณ 5.82 บาท

ชินคอรป
หุนจ ํานวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.00 บาท 120,000,000 บาท
หัก  คาตอบแทนในการจดัจํ าหนายหุน โดยประมาณ 3,600,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ี ชินคอรป จะไดรับ โดยประมาณ 116,400,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ี ชินคอรป จะไดรับตอหุน โดยประมาณ 5.82 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม  50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 1,536,000 บาท
คาธรรมเนยีมการจดทะเบียนเพิม่ทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนยีมการจดัจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย 57,600,000 บาท
คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 4,000,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 250,000 บาท
คาใชจายโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน โดยประมาณ 5,500,000 บาท
คาใชจายอ่ืนๆ โดยประมาณ        200,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย   69,386,000 บาท
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

ผูจองซื้อรายยอย หมายถึง ผูจองซื้อรายยอยที่มีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้

(1) ผู จองซื้อรายยอยท่ีจองซื้อหุนผานสาขาท่ัวประเทศของตัวแทน
จํ าหนายหุนตามขอ 5.2 (ค) ตามวิธีท่ีระบุไวในขอ 5.7.1  
วิธีการท่ี 1 ซึ่งผูจองซื้อดังกลาว ตองเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

หรือ

(2) ผูจองซื้อรายยอยท่ีจองซื้อหุนทางอินเทอรเน็ตผานระบบจองซื้อหุน
และชํ าระเงินผานธนาคารทางอินเทอรเน็ต “ระบบจองซื้อหุน
ออนไลน” ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.7.1 วธิีการท่ี 2 ซึ่งผูจองซื้อดัง
กลาว ตองเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย

บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนั
การจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย

บุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภท
สถาบัน

หมายถงึ ผูลงทุนประเภทสถาบนัตามประกาศคณะกรรมการก ํากบัหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยืน่และการยกเวนการยืน่
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 7 (4) (ก)–(ณ) ซึง่
จองซือ้หุนผานผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย

สํ าหรับผูจองซื้อรายยอย

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่ธนาคารสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจ ําหนายหุน ตามท่ีระบุไวใน        
ขอ 5.2 (ค) ต้ังแตเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 และตั้งแตเวลา 09:30 น. ถึงเวลา 
15:30 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที ่1 มีนาคม 2545

สํ าหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดท่ีสํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย  และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ต้ังแตเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 
16:00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 และตั้งแตเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 ถึง
วันท่ี 1 มีนาคม 2545

สํ าหรับบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดท่ีสํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 12:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545 และตั้งแต
เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 ถงึวันที ่1 มีนาคม 2545

ท้ัง น้ี ผู จองซื้อรายย อย  บุคคลท่ัวไป และนักลงทุนประเภทสถาบันสามารถเรียกเว็บไซตชื่อดังต อไปนี้
www.assetplus.com  หรือ www.itv.co.th หรือ www.settrade.com เพือ่ทํ าการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอ
มูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนท่ียื่นตอสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพือ่ศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนท ําการจองซ้ือหุน ต้ังแตเวลา 12:00 น. ของวันที่ 25 กุมภาพันธ 2545
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5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย

ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะ
ไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และ        
ผูเกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ และชินคอรปท่ีถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจดัจํ าหนาย และการจดัสรร
หลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด

บริษัทฯ และ ชินคอรป มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี ้ออกเปน 3 สวนใหญคือ จัดสรรใหแก (ก) ผูจองซื้อ
รายยอย จํ านวน 45 ลานหุน (ข) บุคคลท่ัวไป จํ านวน 180 ลานหุน และ (ค) นักลงทุนประเภทสถาบัน จํ านวน 95 ลานหุน
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อท ําใหการจองซ้ือหุนคร้ังน้ีประสบความสํ าเร็จในการขายสูงสดุ

ท้ังน้ี ผูจดัการการจดัจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนายจะจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนท่ีเสนอขายโดยบริษัทฯ ใหหมดเสีย
กอน แลวจึงจัดสรรหุนสามัญเดิมท่ีเสนอขายโดยชินคอรป ใหแกผูจองซื้อ

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํ านวน 45,000,000 หุน ใหแกผูจองซื้อรายยอย

ผูจองซือ้รายยอยสามารถเลือกจองซือ้หุนผานสาขาธนาคารท่ัวประเทศของตัวแทนจํ าหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ค) ตามวิธี
ท่ีระบไุวในขอ 5.7.1 วธิท่ีี 1 หรือผูจองซือ้รายยอยสามารถจองซื้อผานระบบจองซือ้หุนออนไลน ตามวธิท่ีีระบไุวใน ขอ 5.7.1   
วธิท่ีี 2 โดยผูจองซ้ือท้ัง 2 วธิ ีมีโอกาสไดรับการจดัสรรหุนอยางเทาเทียมกัน

ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบก ําหนดระยะ
เวลาการจองซื้อ หากพบวาจํ านวนหุนของผูจองซื้อท่ีจองผานสาขาธนาคารทั่วประเทศของตัวแทนจํ าหนายและผูจองซื้อที่จอง
ผานระบบจองซื้อหุนออนไลนรวมกันแลว มีจํ านวนมากกวา 2 เทา หรือ 90 ลานหุน

ภายหลังการปดรับจองซื้อหุน หากจํ านวนหุนที่จองโดยผูจองซื้อรายยอยมีจ ํานวนมากกวา 45 ลานหุน ผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย จะจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอยดวยวิธีการสุมเลือกจองหุน (Random) ดวยเคร่ือง
คอมพิวเตอร โดยจะสุมเลือกและจัดสรรใหแกผูจองซ้ือรายยอย 2 กลุมดังตอไปน้ี

(ก) จัดสรรหุนจํ านวน 5,000,000 หุน โดยสุมเลอืกเฉพาะผูจองซือ้รายยอยที่จองหุนจํ านวนไมเกิน 10,000 หุน

-! หากจํ านวนหุนของผูจองซื้อจํ านวนไมเกิน 10,000 หุนรวมกันแลวมากกวา 5,000,000 หุน 
คอมพิวเตอรจะท ําการสุมเลือกผูจองซ้ือดังกลาวเพ่ือใหไดครบ 5,000,000 ลานหุน บวกดวยสวนเกิน
จํ านวนหุนของผูจองซื้อท่ีไดรับจัดสรรลํ าดับสุดทาย โดยผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรเปนอันดับสุดทายจะ
ไดรับการจัดสรรเทากับจํ านวนหุนท่ีจอง สวนผูจองซื้อรายยอยที่ยังไมไดรับจัดสรรในขั้นตอนนี้จะน ําไป
รวมกับผูจองซื้อรายยอยอื่นที่จองหุนจ ํานวนมากกวา 10,000 หุน เพ่ือนํ าไปดํ าเนินการจดัสรรตาม ขอ 
5.6.1 (ข) ตอไป

-! หากจ ํานวนหุนของผูจองซื้อจ ํานวนไมเกิน 10,000 หุนรวมกันแลวไมเกิน 5,000,000 หุน ผูจองซื้อหุน
ดังกลาวทุกราย จะไดรับการจัดสรรหุนเทากับจํ านวนหุนที่จอง และหุนท่ีเหลือจากการจัดสรรน้ีจะนํ าไป
รวมกับหุนที่ยังมิไดจัดสรรจํ านวน 40,000,000 หุน ในขอ 5.6.1 (ข) เพ่ือนํ าไปจดัสรรตอไป
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(ข) จัดสรรหุนจํ านวนทีเ่หลอื โดยสุมเลอืกผูจองซือ้รายยอยทียั่งไมไดรบัการจัดสรรทีเ่หลอื

-! คอมพิวเตอรทํ าการสุมเลือกผูจองซ้ือท่ียังไมไดรับการจัดสรรท่ีเหลือท้ังหมดซ่ึงรวมถึงผูจองซ้ือท่ียังไมไดรับ
การจดัสรรในขอ 5.6.1 (ก) ใหครบจ ํานวนหุนท่ียงัไมไดจดัสรร พรอมท้ังสุมเลือกผูจองซ้ือท่ียังไมไดรับการ
จดัสรรส ํารองไว (Waiting List) เรียงตามลํ าดับ เพื่อใชในกรณีท่ีผูจองซ้ือรายยอยท่ีมีสิทธิไดรับการจัดสรร
หุนในขอ 5.6.1 (ก) หรือ (ข) มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองและการชํ าระเงนิคาจองซือ้ ทั้งนี ้ผูจอง
ซื้อท่ีไดรับการจัดสรรเปนอันดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรเทากับจํ านวนหุนท่ีเหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวา
จ ํานวนท่ีจองซือ้ หรือจ ํานวนจองซือ้ข้ันต่ํ าท่ีก ําหนด โดยผูจองซ้ือจะไดรับเงินคีนคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมได
รับการจดัสรร ตามรายละเอียดในขอ 5.9

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนายขอสงวนสิทธิท่ีจะตัดสิทธิของผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรในขอ 5.6.1 
(ก) และ (ข) ท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองและการชํ าระเงนิคาจองซือ้ ตามท่ีระบุไวในขอ 5.7.1 และจะจัดสรรหุนในสวน
ที่ตัดสิทธิดังกลาวใหแกผูจองซื้อส ํารอง (Waiting List) ตามลํ าดับ จนกวาจะไดจ ํานวนหุนครบ 45 ลานหุน โดยผูจองซ้ือท่ีไดรับ
การจัดสรรเปนอันดับสดุทายจะไดรับการจดัสรรเทากบัจ ํานวนหุนท่ีเหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวาจ ํานวนที่จองซื้อ หรือจ ํานวนจองซื้อ
ข้ันต่ํ าที่กํ าหนด โดยผูจองซ้ือจะไดรับเงินคืนคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร ตามรายละเอียดในขอ 5.9

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะประกาศรายช่ือผูจองซ้ือรายยอยท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรหุนเบ้ืองตน
ทางเว็บไซตดังตอไปนี้ www.assetplus.com หรือ www.itv.co.th หรือ www.ktb.co.th หรือ www.settrade.com หรือ
www.scbs.com ต้ังแตเวลา 16:00 น. ของวันที ่2 มีนาคม 2545 เปนอยางชา และจะประกาศผลรายชื่อผูจองซื้อรายยอยที่ได
รับจัดสรรหุนแลวทางเว็บไซตดังกลาวในวันท่ี 7 มีนาคม 2545 เปนอยางชา

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั จะสงใบยนืยันการน ําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบ
หุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํ านวน 180,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัด
จ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย โดยจะทํ าการจดัสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดกไ็ด หรือจะปฏิเสธการจัด
สรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจ ํานวนที่ก ําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของบุคคล
ท่ัวไป กอนครบก ําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั จะสงใบยนืยันการน ําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบ
หุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํ านวน 95,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั จะสงใบยนืยันการน ําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบ
หุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหุน

5.7.1 สํ าหรับผูจองซื้อรายยอย

ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ ่าจ ํานวน 2,000  หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 หุน  และแตละรายจอง
ซ้ือไดไมเกินรายละ 300,000 หุน โดยผูจองซ้ือรายยอยแตละรายสามารถจองซ้ือได 1 ใบจองเทาน้ัน หากผูจองซ้ือรายใดมีราย
ชื่อมากกวา 1 ใบจอง ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนายจะตัดสิทธิใบจองท่ีมีรายช่ือซ้ํ าออก

ผูจองซ้ือรายยอยแตละรายจะตองจองซ้ือโดยวิธีการที่ 1 หรือวิธีการที ่2 อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ดังนี้

วิธีการที่ 1 สํ าหรับผูจองซื้อรายยอยที่จองซื้อผานสาขาธนาคารของตัวแทนจํ าหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ค)

ผูจองซ้ือรายยอยสามารถจองซ้ือหุนไดท่ีสาขาธนาคารท่ัวประเทศของตัวแทนจํ าหนายหุนตามขอ 5.2 (ค) โดยระยะ
เวลาการจองซ้ือเร่ิมต้ังแตเวลา 09:30 น. ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที ่1 มีนาคม 2545 ทั้งนี ้ผู
จองซื้อรายยอยทุกรายจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดและวิธีการตอไปน้ี อยางเครงครัด

(ก)! ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือสํ าหรับผูจองซือ้รายยอย (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและ
ชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) โดยผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองชื้อ ดังนี้

ผูจองซื้อรายยอยบุคคลธรรมดา จะตองลงนามในใบจองซื้อและแนบส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน พรอมลง
นามรับรองสํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีท่ีไมมีบัตรประชาชน ใหแนบส ําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน พรอมลงนาม
รับรองส ําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง)

ผูจองซื้อรายยอยนิติบุคคล จะตองลงนามในใบจองซื้อโดยผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย สํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชนของผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสํ าเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมี
อํ านาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง

ท้ังน้ี หากผูจองซ้ือรายยอยท่ีประสงคจะใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือ โดยวิธีโอนเขาบัญชีเงินฝากของผูจองซื้อ จะตอง
แนบหนังสือแจงความจ ํานงขอรับเงินคาจองซ้ือหุนคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก และส ําเนาสมุดเงินฝากหนาท่ีมีช่ือผูจอง
ซ้ือและเลขท่ีบญัชีเงินฝาก หรือสํ าเนาแสดงรายการเคล่ือนไหวของรายการบญัชี (Bank Statement) พรอมลงนามรับรองส ําเนา
ถูกตอง ในกรณีท่ีผูจองซ้ือรายใดมิไดนํ าส ําเนาเอกสารดังกลาวมา ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนายจะดํ าเนิน
การคืนเงินคาจองซื้อเปนเช็คขีดครอมสั่งจายในนามผูจองซื้อ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ

(ข)! ผูจองซื้อตองช ําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธีการชํ าระเงินมีดังน้ี

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 27 กมุภาพนัธ 2545 และวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545 ผูจองซือ้จะตองช ําระเงนิ
คาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มจ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยช ําระเปนเงนิสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เชค็
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเชค็ หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท จะตอง
ลงวนัท่ีวนัเดียวกบัวนัท่ีจองซือ้แตไมเกินวันท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545 และสามารถเรียกเกบ็เงนิไดจากส ํานกั
หักบญัชเีดียวกนั และตองยืน่ช ําระกอนเวลา 12:00 น. ของวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545  หากย่ืนภายหลัง
เวลา   12:00 น. ของวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ  2545 ผูจองซือ้จะตองช ําระคาจองซ้ือหุนดวยเงินสดหรือเงิน
โอนเทาน้ัน

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองช ําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ 
เปนเงินสดหรือเงินโอนเทาน้ัน
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(ค)! ผูจองซื้อท่ีชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท        
ใหขีดครอมเช็ค พรอมท้ังเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู เลขท่ีใบจองซ้ือท่ีดานหลังเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท  สั่งจาย “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน) เพื่อผูจองซื้อรายยอย”

(ง)! ผูจองซื้อตองน ําใบจองซื้อแบบ A เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ข) มาย่ืน
ความจํ านงขอจองซ้ือและชํ าระเงินไดท่ีสาขาธนาคารท่ัวประเทศของตัวแทนจํ าหนายตามขอ 5.2 (ค) ต้ังแตเวลา 09:30 – 
15:30 น. ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที ่1 มีนาคม 2545 โดยในการจองซือ้ เจาหนาท่ีท่ีรับจองซ้ือหุนจะลงลายมือ
ช่ือรับจองเพือ่เปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซือ้

(จ)! ตัวแทนจํ าหนายจะนํ าเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ของผูจองซ้ือหุนรายยอย
ทุกรายเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ บมจ. ไอทีว ีเพื่อผูจองซื้อรายยอย” ตามท่ีระบุไวในขอ (ค) เพ่ือเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือหุนรายยอยรายท่ีธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตาม เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท  ไดจากการย่ืนเรียกเก็บเงินคร้ังแรกเทาน้ัน

(ฉ)! ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบก ําหนดระยะ
เวลาการจองซื้อ หากพบวาจ ํานวนหุนที่จองซื้อของผูจองซื้อหุนรายยอยที่จองผานสาขาธนาคารของตัวแทนจ ําหนาย และผาน
ระบบจองซื้อหุนออนไลน มีจํ านวนรวมกนัมากกวา 2 เทา หรือ 90 ลานหุน

(ช)! ผูท่ียืน่ความจ ํานงจองซือ้หุนและไดช ําระคาจองซือ้หุนไวแลว จะยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี ้ผูจัด
การการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย มีสทิธยิกเลิกการจองซือ้ของผูจองซื้อท่ีดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) 
รวมท้ัง ยกเลิกการจองซือ้ของผูจองซือ้ท่ีไดจองซือ้ซํ ้า ยกเวนการจองซือ้รายการแรก

วิธีที่ 2 สํ าหรับผูจองซื้อรายยอยที่จองซื้อผานระบบจองซื้อหุนออนไลน

ผูจองซื้อรายยอยท่ีจองซื้อผานระบบจองซื้อหุนออนไลนสามารถจองซื้อไดต้ังแตเวลา 09:30 น. ของวันท่ี 27 
กุมภาพันธ 2545 ถึงเวลา 15:30 น. ของวันที่ 1 มีนาคม 2545 ทั้งนี ้ ผูจองรายยอยทุกรายท่ีจองผานระบบจองซ้ือหุน
ออนไลนจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดและวิธีการ ดังตอไปน้ี

(ก)! ผูจองซื้อรายยอยดังกลาว จะตองเปนสมาชิกระบบจองซื้อหุนออนไลนกับบริษัท เซท็เทรด ดอท คอม จํ ากดั หรือ 
“เซ็ทเทรด” โดยผูจองซื้อหุนท่ียังไมเคยลงทะเบียนเปนสมาชิก สามารถลงทะเบียนกับเซ็ทเทรดได โดยเรียกเว็บไซตชื่อ 
www.settrade.com แลวเลือกเมน ู“ลงทะเบียนจองหุน IPO” และปฏิบติัตามข้ันตอนการลงทะเบยีนใหเรียบรอย

(ข)! ผูจองซื้อรายยอยดังกลาว จะตองเปนผูท่ีสามารถใชบริการชํ าระเงนิผานธนาคารทางอินเทอรเนต็ 3 ธนาคารคือ 
ธนาคารกรุงไทย จํ ากดั (มหาชน) (กรุงไทยอินเทอรเน็ตแบงคกิ้ง) ท่ี www.ktb.co.th หรือ ธนาคารไทยพาณชิย จํ ากดั 
(มหาชน) (SCB Easy) ท่ี www.scbeasy.com หรือ ธนาคาร เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย (จํ ากดั) มหาชน (Asia Cyber Banking) ท่ี 
www.bankasia4u.com

(ค)! ผูจองซือ้รายยอยจะตองปฏิบติัตามข้ันตอนการจองซือ้หุนผานระบบจองซือ้หุนออนไลน  ดังตอไปน้ี

เขาสูระบบจองหุน IPO

-! เรียกเว็บไซต www.settrade.com เพื่อเขาสูระบบจองหุน IPO หรือผูจองซื้อสามารถเรียกเว็บไซต 
www.assetplus.com หรือ www.itv.co.th หรือ www.ktb.co.th แลวเลือกเมนู (Menu) หรือแบนเนอร 
(Banner) ท่ีมีขอความ “จองซือ้หุนบรษิทั ไอทวี ีจํ ากัด (มหาชน)” ซึง่ระบบจะเชือ่มโยงเขาสูระบบจองหุน
IPO ตอไป

-! ผูจองซื้อใสชื่อผูใช (Login Name) และรหัสผาน (Password) ที่ไดลงทะเบียนไวกับเซ็ทเทรด
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ศึกษาขอมูลของหลักทรัพย

-! เลือกเมนู “ทํ าการจองซื้อ” จะปรากฎขอมูลท่ีเปนสาระสํ าคัญของหนังสือชี้ชวนไดแก ขอมูลสรุป 
(Executive Summary) และรายละเอียดบริษัทท่ีออกหลักทรัพยในหัวขอปจจัยความเส่ียง  เพ่ือใหผูจอง
ซื้อไดอานกอนที่จะท ําการจองซือ้ หากตองการดูขอมูลในหนังสือช้ีชวนของบริษัทฯ สวนท่ีเหลือ ซึ่งมีขอ
มูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํ านกังานคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ผู
จองซ้ือสามารถกดปุมเพ่ือดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนได

-! กดปุม “ยืนยัน” วาไดอานและทํ าความเขาใจขอมูลในหนังสือช้ีชวนของบรษิทัฯ เพือ่ทํ าการจองซื้อ

ใสรายละเอียดขอมูลการจองซื้อ

-! ผูจองซ้ือใสขอมูลการจองซ้ือหุน โดยระบุจ ํานวนหุนจองซื้อ ซึ่งตองจองซื้อจ ํานวนข้ันต่ํ า 2,000 หุน และ
เปนทวีคูณของ 1,000 หุน แตไมเกินจ ํานวน 300,000 หุน และใสรายละเอียดการดํ าเนินการสงมอบ
หลักทรัพยเม่ือไดรับการจัดสรร แลวกดปุม “จองซื้อหุน”

-! หนาจอจะปรากฏขอมูลหุนท่ีไดทํ าการจอง ผูจองซื้อตรวจสอบความถูกตองของขอมูลและกดปุม “ยืนยัน” 
เพื่อไปสูข้ันตอนชํ าระเงินจองซื้อหุน หรือกดปุม “แกไขขอมูลการจองซื้อ” เพื่อแกไข

ชํ าระเงินจองซื้อหุน

-! ผูจองซื้อชํ าระเงนิ โดยเลือกธนาคารท่ีจะทํ าการชํ าระเงินเพ่ือจองซ้ือหุน และใสขอมูลการคืนเงินในกรณีท่ี
ไมไดรับการจดัสรร หรือไดรับจัดสรรไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อ จากนั้นกดปุม “ยืนยัน”

-! ระบบจะดํ าเนนิการเชือ่มโยงกบัระบบของธนาคารท่ีเลือกเพือ่รับช ําระเงินทางอินเทอรเน็ต โดยผูจองซื้อจะ
เปนผูใส USER Name และ Password ของธนาคารดังกลาว เลือกบญัชท่ีีตองการช ําระเงนิและทํ าการยนืยัน
การช ําระเงนิ และเมื่อตัวแทนจ ําหนายไดรับการชํ าระเงนิผานธนาคารทางอินเทอรเนต็ของผูจองซือ้เรียบ
รอยแลว  การรับจองซือ้ผานระบบออนไลนจงึจะครบถวนสมบูรณ และมีสิทธิในการสุมเลือกจัดสรร

พิมพใบจองและเอกสารประกอบการจองซื้อ

-! ผูจองซื้อจะไดรับเลขที่ใบจองซื้อ (Subscription No.) เพือ่ใชอางอิงในการตรวจสอบผลการจัดสรรหุน       
ซ่ึงจะประกาศทางเว็บไซตช่ือ www.assetplus.com หรือ www.itv.co.th หรือ www.ktb.co.th หรือ 
www.settrade.com หรือ www.scbs.com ต้ังแตเวลา 16:00 น. ของวนัท่ี 2 มีนาคม 2545 เปนอยางชา 
และน ําไปใชอางอิงเพือ่ยืน่เอกสารประกอบการจองซ้ือตามขอ (ง)

-! พิมพใบจองซื้อส ําหรับผูจองซ้ือรายยอย (แบบ A) ท่ีมีรายละเอียดการจองซือ้ท่ีถูกตอง ครบถวนและชดัเจน 
และพมิพหนังสือแจงความจ ํานงขอรับเงินคาจองซ้ือหุนคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก พรอมลงนามผู
จองซือ้ในเอกสารดังกลาวใหครบถวน เพือ่เกบ็ไวเปนหลักฐานเอกสารประกอบการจองซือ้

(ง)! ภายหลังการจัดสรรหุนตามวิธีที่ระบุในขอ 5.6.1 ผูจองซ้ือรายยอยท่ีไดรับการจัดสรรหุน และผูจองซื้อส ํารอง
(Waiting List) ท่ีไดรับแจงจากผูจดัการการจดัจ ําหนาย จะตองมายืน่เอกสารประกอบการจองซือ้ ตามวธิปีฏิบติัดังนี้

-! นํ าใบจองซื้อสํ าหรับผูจองซื้อรายยอยที่ไดพิมพและลงนามโดยผูจองซื้อแลว พรอมสํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง รวมทั้ง
หนังสือแจงความจํ านงขอรับเงินคาจองซื้อหุนคืนโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก และสํ าเนาสมุดเงิน
ฝากหนาท่ีมีชื่อผูจองซื้อและเลขท่ีบัญชีเงินฝาก หรือสํ าเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี 
(Bank Statement) ท่ีลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง มาย่ืนท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จ ํากดั ชัน้ 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ต้ังแต
เวลา 9:00 น. ถงึเวลา 16:30 น. ของวนัท่ี 3 มีนาคม 2545 และวนัท่ี 4 มีนาคม 2545
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-! หากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย สามารถประกาศผลจัดสรรหุนไดกอนวันท่ี 2 
มีนาคม 2545 ผูจองซือ้ดังกลาวตองน ําเอกสารประกอบการซือ้มายืน่ภายในระยะเวลา 2 วนันบัจากวนัท่ีมี
การประกาศผลจดัสรรของผูจองซือ้รายยอย มิฉะน้ัน จะถอืวาผูจองซือ้รายยอยท่ีจองซือ้ผานระบบจองซือ้หุน
ออนไลน และไดรับการจดัสรรหุนรายนัน้ สละสทิธ ิ และผูจองซ้ือรายน้ันจะไดรับเงินคืนคาจองซ้ือหุนตาม
รายละเอียดในขอ 5.9

(จ)! ผูจองซือ้รายยอยท่ีจองซือ้ผานระบบจองซือ้หุนออนไลน และดํ าเนนิการตามขอ (ค) ครบถวนแลวจะขอยกเลิกการ
จองซือ้และขอเงนิคืนไมได ท้ังน้ี ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสทิธใินการยกเลิกการจองซือ้ของผูจอง
ซือ้ท่ีดํ าเนนิการไมครบถวนตามขอ (ค) และ (ง) รวมท้ัง ยกเลิกการจองซ้ือหุน หากผูจองซ้ือรายยอยดังกลาวไดจองซ้ือหุนผานสาขา
ธนาคารของตัวแทนจ ําหนายแลว

(ฉ)! ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ขอสงวนสทิธใินการปดรับจองซือ้หุนกอนครบก ําหนดระยะเวลา
การจองซือ้ หากพบวาจ ํานวนหุนท่ีจองซือ้ของผูจองซือ้หุนรายยอยทุกราย ท่ีจองผานตัวแทนจ ําหนาย และจองซือ้ผานระบบจองซือ้
หุนออนไลน มีจ ํานวนมากกวา 2 เทา หรือ 90 ลานหุน

5.7.2 สํ าหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก)! ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ ่าจ ํานวน 2,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 หุน โดยผูจองซ้ือตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนส ําหรับบุคคลท่ัวไปหรือนักลงทุนสถาบัน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานที่
มีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนงัสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) 
เอกสารทุกอยางลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง

(ข)! ผูจองซื้อตองช ําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธีการชํ าระเงินมีดังน้ี

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 27 กมุภาพนัธ 2545 และวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545 ผูจองซือ้จะตองช ําระเงนิ
คาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มจ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยช ําระเปนเงนิสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เชค็
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยผูจองซือ้ท่ีช ําระดวยเชค็ หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) 
หรือดราฟท จะตองลงวนัท่ีวนัเดยีวกบัวนัทีจ่องซื้อแตไมเกินวันที ่28 กมุภาพนัธ 2545 และสามารถเรียก
เกบ็เงนิไดจากส ํานกัหักบญัชีเดียวกนั และจะตองยืน่ชํ าระกอนเวลา 12:00 น. ของวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 
2545 หากยืน่ภายหลังเวลา 12:00 น. ของวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ  2545 ผูจองซือ้จะตองช ําระคาจองซื้อ
หุนดวยเงนิสดหรือเงินโอนเทานั้น

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองช ําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ 
เปนเงินสดหรือเงินโอนเทาน้ัน

(ค)! ผูจองซื้อท่ีชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท        
ใหขีดครอมเช็ค สั่งจายผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย หรือผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามท่ี
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) โดยผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะเปนผูทํ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้
รวมเขาบัญช ี  “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไอทีว ีจํ ากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 111-2-19643-4 ของธนาคาร
ไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) สาขาส ํานักรัชโยธิน
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(ง)! ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสํ านักงาน และสาขาของผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผู
จัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย  ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ต้ังแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ของ
วันที่  27 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที ่1 มีนาคม 2545 โดยน ําใบจองซือ้และเอกสารแนบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจอง
ซ้ือตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการ

(จ)! ผูจองซื้อที่ยื่นความจ ํานงในการจองซือ้และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
คืนเงินไมได ทั้งนี ้ ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย มีสิทธิยก
เลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ค)

5.7.3 สํ าหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน

นักลงทุนประเภทสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจ ํานวน 2,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 1,000 หุน โดยผูจองซ้ือตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนส ําหรับบุคคลท่ัวไปหรือนักลงทุนสถาบัน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบส ําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูมีอํ านาจลงนามแทนนิติบุคคลนัน้ หรือสํ าเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํ านาจลงนาม
แทน   นิติบุคคลในกรณีผูมีอํ านาจลงนามมิไดถอืสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง

(ข)! ผูจองซื้อตองช ําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธีการชํ าระเงินมีดังน้ี

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 27 กมุภาพนัธ 2545 และวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ 2545 ผูจองซือ้จะตองชํ าระ
เงนิคาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มจ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยช ําระเปนเงนิสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเชค็ หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท จะ
ตองลงวนัท่ีกบัวนัท่ีจองซือ้แตไมเกินวันท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545 และสามารถเรียกเกบ็เงนิไดจากส ํานักหัก
บญัชีเดียวกนั และตองยืน่ชํ าระกอนเวลา 12:00 น. ของวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ 2545  หากย่ืนภายหลัง
เวลา 12:00 น. ของวนัท่ี  28 กมุภาพนัธ  2545 ผูจองซือ้จะตองช ําระคาจองซ้ือหุนดวยเงินสดหรือเงิน
โอนเทาน้ัน

- หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 1 มีนาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองช ําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ 
เปนเงินสดหรือเงินโอนเทาน้ัน

(ค)! ผูจองซื้อท่ีชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท        
ใหขีดครอมเช็ค สั่งจายในนามผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยบคุคลดัง
กลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชี   “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท ไอทีว ี
จํ ากัด(มหาชน)” เลขที่บัญชี 111-2-19643-4 ของธนาคารไทยพาณิชย จํ ากดั (มหาชน) สาขาส ํานักรัชโยธิน

(ง)! ผูจองซื้อตองน ําใบจองซือ้และเอกสารแนบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผู
จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 
27 กุมภาพันธ 2545 ถึงวันที ่1 มีนาคม 2545

(จ)! ผูจองซื้อที่ยื่นความจ ํานงในการจองซือ้และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
คืนเงินไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ค)
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

สํ าหรับผูจองซื้อรายยอย ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะรับจองหุนของผูจองซื้อรายยอยทุกรายที่
ปฏิบัติตามวิธีการจองซ้ือในขอ 5.7.1 ตามวิธีการท่ี 1 หรือวิธีการท่ี 2 อยางใดอยางหน่ึงเทาน้ัน หากจํ านวนหุนที่รับจองซื้อทั้ง
หมดมีมากกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะใชหลักการจัดสรรใหผูจองซ้ือโดย
วิธีการสุมเลือกจองหุนตามรายละเอียดวิธีการสุมเลือกจองหุนขอ 5.6.1 (ก) และ (ข) ซึ่งสิทธินี้บังคับใชกับผูจองซื้อรายยอยทุก
รายอยางเทาเทียมกัน และหากผูจองซ้ือรายใดท่ีไดรับการจัดสรร มิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองและการชํ าระเงนิคาจองซือ้ 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.7.1 ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะตัดสิทธิของผูจองซ้ือรายดังกลาว และจะจัดสรร
หุนในสวนที่ตัดสิทธิดังกลาวใหแกผูจองซื้อส ํารอง (Waiting List) ท่ีไดสุมเลือกไวตามลํ าดับ จนกวาจะไดจ ํานวนหุนครบ 45 
ลานหุน  ทั้งนี ้ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนายมีสิทธปิฏิเสธการรับจองใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือบางสวนไดใน
กรณีท่ีมีผูจองซื้อเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย สํ าหรับผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวา
จํ านวนหุนท่ีจองซ้ือจะไดรับการคืนเงินคาจองซ้ือหุนตามรายละเอียดขอ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 สํ าหรับผูจองซื้อรายยอย

(ก) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากขอ 5.6.1

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะดํ าเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนคืน โดยไมมีดอกเบ้ีย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาวโดยผานตัวแทนจํ าหนายหุนตามขอ 5.2 (ค) โดยวิธีใด
วิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชีธนาคารของผูจองซ้ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซ้ือรายยอย ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือให
แกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซือ้รายยอย ผูจองซื้อจะไดรับดอก
เบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจ ํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนก ําหนดเวลา 14 
วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืนจองซ้ือแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

(ข) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํ านวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจ ําหนาย จะดํ าเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัด
สรรโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อโดยผานตัวแทน
จํ าหนายหุนตามขอ 5.2 (ค) โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซือ้ราย
ยอย ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซ้ือรายยอย ผูจองซือ้จะไดรับดอกเบีย้ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณ
จากจ ํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนก ําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการช ําระคืน
ตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ี
อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืนจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอก
เบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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5.9.2 สํ าหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป

(ก) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย รายที่เปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซือ้หุนท่ีไมไดรับการจดัสรรรายนัน้ๆ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบ้ีย โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สํ าหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ผูจองซือ้จะไดรับดอกเบีย้ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจ ํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน       
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืนจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป

(ข) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจ ํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกนัการจ ําหนาย รายที่เปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจ ํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดํ าเนินการใหมีการคืนเงนิคาจองซือ้ในสวนท่ี
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้น
สุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร
ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อส ําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบีย้ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจ ํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนก ําหนด
เวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคืนจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซือ้ในการเสนอขาย
คร้ังนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย 
และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี ้เพื่อใหระยะเวลาในการดํ าเนินการน ําหุนเขาจดทะเบียน
กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังนั้น ผูจองซ้ือหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการ ในกรณีใดกรณีหน่ึงใน  2 กรณ ีดังตอไปน้ี คือ

(ก) ในกรณีท่ีผู จองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ        
คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจดัสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซ่ึงอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซือ้ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํ ากดั จะออกใบหุนในช่ือของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากดั เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจ ํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจ ํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซื้อหุน ในกรณีน้ี ผูที่
ไดรับการจัดสรร จะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ก) แทน


