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1 รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประเภทหลักทรพัยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ
จํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : จํานวน 51,000,000 หุน (ซ่ึงคิดเปนรอยละ 51 ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี)้
มูลคาที่ตราไวหุนละ : 10.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 19 บาท
มูลคารวมของหุนใหมท่ีเสนอขาย : 969,000,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งน้ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซ่ึงมี      
สัดสวนการเสนอขายหุนดังน้ี

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 29,000,000 หุน
เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป : 19,000,000 หุน
เสนอขายตอผูจองซ้ือรายยอย :   3,000,000 หุน

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันท่ีมีลกัษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี

(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรอืเพ่ือการจัดการ

โครงการลงทุนท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการประกอบธรุกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธรุกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) นิติบุคคลท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดต้ังข้ึนซ่ึงมิไดเปนนิติบุคคลตาม (9)
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(10) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(12) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ
(13) กองทุนรวม
(14) นิติบุคคลท่ีมีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูสอบบัญชตีรวจสอบแลวต้ังแต 100,000,000 

บาท (หน่ึงรอยลานบาท) ข้ึนไป
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(15) นิติบุคคลซ่ึงมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของ
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด

(16) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (15) โดยอนุโลม
(17) สํานักงานประกันสังคม

ท้ังน้ี ผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2.1 เทาน้ัน

บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซ่ึงมิใชนักลงทุนสถาบันตามท่ีระบุไวขางตน และ        
จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2

ผูจองซ้ือรายยอย หมายถึง บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย ซ่ึงเปนสมาชิกระบบจองซ้ือหุนออนไลนกับบรษัิท เซ็ทเทรด 
ดอท คอม จํากัด และจองซื้อหุนผานระบบจองซื้อหุนและชําระเงินผานธนาคารทางอินเตอรเน็ต หรอื “ระบบจองซ้ือหุน
ออนไลน” ตามวิธีที่ระบุไวในขอ 5.7.3

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหนักลงทุน
ในแตละประเภท ตามรายละเอียดขอ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน

หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ จํานวน 51,000,000 หุนท่ีเสนอขายในครั้งน้ีมีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับ  
หุนสามัญที่ออกจําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนท่ัวไปในครั้งน้ี กอนท่ีจะไดรับทราบผล        
การพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบรษิทัฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมี
ความเสี่ยงท่ีอาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ท้ังน้ี บริษัทฯ ไดยื่นคําแบบขอใหรับหุนสามัญของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันท่ี 1 ตุลาคม 2545 และบริษัทหลักทรัพย 
เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติ  
ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย           
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที ่ 22 มกราคม 2544 ท่ีจะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวน        
คุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 600 ราย 
ดังน้ันบริษัทฯ ยังคงมีความไมแนนอนท่ีจะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทยใหหุนสามัญของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน

2 ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทําไมได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาตไิทยในบรษิทัฯ มีจํานวน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบรษิทัฯ
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3 ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ใชวิธีกําหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอางองิได 
(Market Comparable) รวมท้ังไดมีการทํา Bookbuilding ซ่ึงเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนของนักลงทุน
สถาบันในแตละระดับราคา โดยการต้ังชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบัน       
แจงราคาและจํานวนหุนท่ีประสงคจะจองซ้ือมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ท้ังน้ี บรษัิทฯ จะกําหนด
ราคาหุนท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีจากราคาและจํานวนหุนท่ีมีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซ้ือเขามา ซ่ึงจะทําใหบรษัิทฯ 
ไดรับเงินตามจาํนวนท่ีตองการและยังมีความตองการซ้ือหุนเหลืออยูมากพอในระดับท่ีคาดว าจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพ  
ในตลาดรอง ท้ังน้ี ชวงราคาที่ใชในการสอบถามคือ 19.00-23.00 บาทตอหุน

4 ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี –

5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนคร้ังน้ีจะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลกัทรพัย

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทหลกัทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด
ชั้น 6-11 อาคารสาํนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขท่ี 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2305-9000  โทรสาร 0-2693-2537

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทหลกัทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
52 อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 10-11
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-2700  โทรสาร 0-2231-2240
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บริษัทหลกัทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 7
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั
กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-9899  โทรสาร 0-256-9783

บริษัทหลกัทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 23 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111  โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลกัทรัพย ทิสโก จํากัด
ชั้น 5 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขท่ี 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรงุเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999  โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลกัทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100  โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลกัทรัพย ธนชาต ิจํากัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร
ชั้น 18 โซนซีดี และชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงวังใหม
เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888  โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลกัทรัพย บัวหลวง จํากัด
175 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 13/1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2679-6579

บริษัทหลกัทรัพย บีที จํากัด
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั
กรงุเทพฯ 10330
โทร. 0-2657-9000 โทรสาร. 0-2657-9111
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บริษัทหลกัทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2638-0300  โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลกัทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด  (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรงุเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2207-0038  โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลกัทรัพย แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน)
193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999

5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ             
รับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายตอ
ประชาชนท่ัวไปจํานวน 51,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 โดยตกลงรับประกันการ
จําหนายหุนในลักษณะรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ี รายละเอียดใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ี
ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนายหุน
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผู จัดการการจัดจําหนายและ  
รับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น       
29,070,000 บาท โดยบริษัทฯ จะชําระภายใน 10 (สิบ) วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหลักทรัพยที่บริษัทฯ จะไดรับ

จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับทัง้สิน้
หุนจํานวน 51,000,000 หุน ในราคาหุนละ 19 บาท 969,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรพัยรวม 29,070,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรบัรวม 939,930,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับรวมตอหุน 18.43 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 775,200 บาท
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบยีน1 500,000 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 500,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายประมาณ 29,070,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ 240,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ  และการนําเสนอขอมูลตอนักลงทุนประมาณ 15,000,000 บาท
คาที่ปรึกษาอื่นๆ 32,000,000 บาท
คาใชจายอืน่ๆ 3,700,000 บาท
รวมคาใชจายท้ังส้ิน 81,885,200 บาท

                                                          
1 ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุน (แบบ A) ไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ       
รับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2545 
และ  วันท่ี 18 ตุลาคม 2545 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น.

สําหรับบุคคลท่ัวไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุน (แบบ A) ไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ       
รับประกันการจําหนาย และสํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 15-17 ตุลาคม 2545 และ วันท่ี 18 ตุลาคม 2545 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 10.30 น.

สําหรับผูจองซ้ือรายยอย

สามารถเรียกเว็บไซตช่ือตอไปน้ี www.ktc.co.th หรือ www.settrade.com เพ่ือเปดอานและดาวนโหลด (Download) 
หนังสือชี้ชวนซ่ึงมีขอมูลไมตางจากหนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อ
ศึกษารายละเอียดเก่ียวกับการเสนอขายหุนคร้ังน้ีไดกอนการจองซ้ือหุน ต้ังแตเวลา 9.00 น. ของวันท่ี 15 ตุลาคม 2545 
พรอมท้ังดาวนโหลด (Download) ใบจองซ้ือหุนสําหรับผูจองซ้ือรายยอย (แบบ B) ได ท้ังน้ี ผูจองซ้ือรายยอยจะตองปฏิบัติ
ตามข้ันตอนการจองซ้ือหุนผานระบบจองซ้ือหุนออนไลน ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในขอ 5.7.3

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุน      
ท่ีเสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บรษัิทยอยของตนเอง และผูท่ีเก่ียวของ    
ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูท่ีเก่ียวของของบริษัทฯ เวนแตเปนการจัดสรรหุน      
ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซ้ือท้ังหมดตามท่ีกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   
ท่ี กธ. 38/2544 เรื่อง หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที ่19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวม
ถึงท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง 
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม ลงวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติม)

บริษัทฯ ประสงคท่ีจะจัดสรรหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีเปน 3 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) นักลงทุนสถาบันจํานวน 
29,000,000 หุน (2) บุคคลท่ัวไปจํานวน 19,000,000 หุน และ (3) ผูจองซื้อรายยอยจํานวน 3,000,000 หุน ท้ังน้ี    
สัดสวนท่ีจะจัดสรรใหแกบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยจะตองไมเกินสัดสวนการถือครองหุนของบุคคลท่ีไมมีสัญชาติไทยตามท่ี
กําหนดในขอบังคับของบรษัิทฯ

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธท่ีิจะใชดุลยพินิจเปล่ียนแปลงจํานวนหุน
ท่ีจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันเพิ่ม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือ
จากการจัดสรรในสวนบคุคลท่ัวไปหรอืผูจองซ้ือรายยอย เปนตน ท้ังน้ี เพ่ือใหการจองซ้ือหุนครัง้น้ีประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด

อนึ่ง การจัดสรรหุนในครัง้น้ีเปนการปฏิบัติเพ่ือใหสอดคลองกับคุณสมบติัท่ีกําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจาย
การถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน    
พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544
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5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหุนแกนักลงทุนสถาบันอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการ จัดจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังน้ี 
จํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนข้ันต่ํา 100 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน

หากยอดจองซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจาํนวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน     
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป
ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหุนใหแกบุคคลท่ัวไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรแกผูมีอุปการะคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึงลูกคา
และพนักงานท่ีมิใชผูบริหารของบริษัทฯ กอน จึงจัดสรรแกบุคคลอ่ืนๆ ตอไป โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอย  
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ท้ังน้ี จํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไปรายใดจะมีจํานวนข้ันต่ํา 
100 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือมีฐานะเปนพนักงานซ่ึงมิใชผูบริหารของบริษัทฯ ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เม่ือวันท่ี           
7 ตุลาคม 2545 มีมติเห็นชอบใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจัดสรรหุนใหแกบุคคลดังกลาวโดย      
มีจํานวนรวมกันไมเกิน 1,000,000 หุน ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรใหแกบุคคลใด   
ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได    

หากยอดจองซ้ือหุนของบุคคลท่ัวไปครบตามจาํนวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน           
การจําหนาย หรือผูจดัจําหนายและรบัประกันการจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูจองซ้ือรายยอย
ผูจองซ้ือรายยอยจะตองจองซ้ือหุนผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนตามวิธีท่ีระบุไวในขอ 5.7.3 ท้ังน้ี ผูจัดการ         

การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ       
เม่ือจํานวนหุนซ่ึงผูจองซ้ือจองซ้ือผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนรวมกันแลวมีจํานวนเทากับหรือสงูกวา 1.50 เทาของจํานวนหุน
ท้ังหมดท่ีเสนอขายตอผูจองซ้ือรายยอย

ภายหลังการปดรับจองซ้ือหุนออนไลน หากจํานวนหุนท่ีจองโดยผูจองซ้ือรายยอยมีมากกวา 3,000,000 หุน         
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดสรรหุนใหแกผูจองซ้ือรายยอยดวยวิธีการสุมคัดเลือก (Random) 
ดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซ่ึงจะสุมเลือกรายชื่อผูจองซ้ือจากรายชื่อผูจองซ้ือท้ังหมด       
จนกระท่ังไดจํานวนหุนท่ีจองซ้ือเต็มตามจํานวนท่ีเสนอขาย โดยผูจองซ้ือท่ีไดรับการสุมคัดเลือกแตละรายจะไดรับการจัดสรร
หุนตามจํานวนท่ีจองซ้ือซ่ึงกําหนดเปนจํานวนข้ันต่ํา 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุนแตมีจํานวน   
ไมเกิน 10,000 หุน ยกเวนผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรเปนอันดับสุดทายอาจจะไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนท่ีจองซ้ือ 
โดยอาจไดรับการจัดสรรเทากับจํานวนหุนท่ีเหลือ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการประกาศรายชื่อผูจองซ้ือรายยอยท่ีมีสิทธิไดรับ    
จัดสรรหุนเบื้องตนทางเว็บไซตดังตอไปน้ี www.ktc.co.th หรอื www.settrade.com อยางชาภายในเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 
18 ตุลาคม 2545 ท้ังน้ี ผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับจัดสรรเบื้องตนจะตองยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อภายในระยะเวลา
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ท่ีกําหนดตามรายละเอียดท่ีระบุไวในขอ 5.7.3 (ง) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสทิธทิีจ่ะ
ตัดสิทธิของผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรเบ้ืองตนแตท่ีมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองตามท่ีระบุไวในขอ 5.7.3 (ง) โดยจะจัด
สรรหุนในสวนท่ีมีการตัดสิทธิดังกลาวใหแกผูจองซ้ือรายยอยที่มิไดถูกคัดเลือกใหเปนผูท่ีไดรับการจัดสรรเบื้องตนตามวิธีการ
สุมคัดเลือกดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ตามลําดับกอนหลังท่ีจองซ้ือหุนผานระบบจองซ้ือ
หุนออนไลน กอนท่ีจะจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไปตามวิธีการจัดสรรท่ีระบุไวในขอ 5.6.2 จนกวาจะไดจํานวนหุนครบ 
3,000,000 หุน

ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายคาดวาจะสามารถดําเนินการประกาศรายช่ือสุดทายของผูจองซ้ือ
รายยอยท่ีไดรับการจัดสรรทางเว็บไซตดังกลาวภายในวันท่ี 21 ตุลาคม 2545 ท้ังน้ี ผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับ
การจัดสรรไมเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือหรือไดรับการจัดสรรเบื้องตนแตถูกตัดสิทธิเนื่องจากมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจอง 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.7.3 (ง) จะไดรับเงินคืนคาจองซ้ือหุนตามรายละเอียดในขอ 5.9

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือ

5.7.1 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซ้ือจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซ้ือไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและร ับประ กันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 16 และวันท่ี 17 ตุลาคม
2545 และต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ของวันท่ี 18 ตุลาคม 2545

(ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือ ณ วันท่ีจองซ้ือ โดยชาํระเปนเชค็ หรอื
ดราฟท หรอื แคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวซ่ึงตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชเีดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จอง
ซ้ือแตไมเกินวันท่ี 18 ตุลาคม 2545 และขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1

(ง) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันท่ี 16 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 และระหวางเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ของวันท่ี 18 ตุลาคม 2545 เพ่ือ
ใหผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซ้ือ        
หุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ตามท่ีไดตกลงไวกับบรษัิทฯ

(จ) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
และขอเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการ
ไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)
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5.7.2 สําหรับบุคคลท่ัวไป
ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซ้ือจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชือ่ หากผูจองซ้ือเปน
นิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองดังตอไปนี้

−−−− ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีท่ีไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครองท่ีผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรบั
รองสําเนาถูกตอง)

−−−− ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง

−−−− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรบัรองท่ีออกโดยกระทรวงพาณิชย
ท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรอื
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

−−−− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธ ิ ขอบงัคับ และหนังสอืรับรอง ท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรอืหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

(ข) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรอื ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซ้ือ คือ ต้ังแตเวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 16 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 และต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. ของวันท่ี 18
ตุลาคม 2545

(ค) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือ ณ วันท่ีจองซ้ือ ดังน้ี

−−−− หากจองซ้ือในวันท่ี 16 หรือวันที่ 17 ตุลาคม 2545 ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียว
เต็มตามจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเช็ค ดราฟท หรอืแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวและตองสามารถ
เรยีกเก็บเงินไดจากสาํนักหักบัญชเีดียวกัน โดยจะตองลงวันท่ีวันเดียวกันกับวนัท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันท่ี
17 ตุลาคม 2545 และจะตองย่ืนชําระกอนเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 หากยื่นชําระ
หลังเวลา 12.00 น. ของวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือหุนดวยเงินสด หรอื
โดยการโอนเงินเทาน้ัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนการจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือดวยการโอนเงินเทาน้ัน
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−−−− หากจองซ้ือในวันท่ี 18 ตุลาคม 2545  ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มตามจํานวน
ท่ีจองซ้ือเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงินเทาน้ัน ท้ังน้ี ในกรณีท่ีเปนการจองซ้ือผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือดวยการโอนเงินเทาน้ัน

ผูจองซ้ือท่ีประสงคจะชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนาม
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามท่ีระบุไวใน
ขอ 5.2 พรอมระบุชื่อ นามสกุล ท่ีอยู หรอืเบอรโทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลัง เชค็ ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามท่ี
ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการโอนเงินคาจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชจีองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท บัตรกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ตามท่ีไดตกลงไวกับบรษัิทฯ

(ง) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวใน
ขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 16 และวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 และต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 10.30 น. ของวันท่ี 18 ตุลาคม 2545

(จ) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
และขอเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรอื ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายมีสิทธยิกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได

5.7.3 สําหรับผูจองซ้ือรายยอย
ผูจองซ้ือรายยอยท่ีจองซ้ือผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนสามารถจองซ้ือหุนของบริษัทฯ ไดต้ังแตเวลา 09.00 น. ของ

วันท่ี 16 ตุลาคม 2545 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 17 ตุลาคม 2545 ท้ังน้ี ผูจองซ้ือรายยอยทุกรายท่ีจองซ้ือหุนของ  
บริษัทฯ ผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนจะตองปฏิบัติตามรายละเอียดและวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซื้อรายยอยดังกลาวจะตองเปนสมาชิกระบบจองซือ้หุนออนไลนกับบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด 
หรอื “เซ็ทเทรด” โดยผูจองซ้ือท่ียังไมเคยลงทะเบียนเปนสมาชิกสามารถลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับเซ็ทเทรดได โดยไมเสีย
คาใชจาย โดยไปท่ีเว็บไซตชื่อ www.settrade.com เลือกเมนู “สมัครสมาชิกฟรี” และปฏิบัติตามข้ันตอนการลงทะเบียน      
ท่ีกําหนดไวใหเรียบรอย ท้ังน้ี ผูท่ีสมัครจะไดรับ Username และรหัสสวนตัว (Password) เพ่ือใชในการเขาสูระบบตอไป

(ข) ผูจองซื้อรายยอยดังกลาวจะตองชําระเงินผานระบบธนาคารทางอินเทอรเน็ต (Internet Banking) ของ
ธนาคารใดธนาคารหน่ึงดังตอไปน้ี กลาวคือ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) (กรุงไทยอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง) ท่ี 
www.ktb.co.th หรือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB Easy) ท่ี www.scbeasy.com หรอื ธนาคารเอเชีย จํากัด 
(มหาชน) (Asia Cyber Banking) ท่ี www.bankasia4u.com โดยผูจองซ้ือจะตองมีเงินในบัญชอียางนอยเทากับจาํนวนเงินท่ี
ตองชําระในการจองซ้ือหุน รวมถงึคาธรรมเนียมใดๆ ของธนาคารท่ีเก่ียวของกับการโอนเงิน (ถามี) หากผูจองซ้ือรายใดยัง    
มิไดเปนสมาชิกของระบบชําระเงินผานธนาคารทางอินเทอรเน็ต ผูจองซ้ือสามารถสอบถามหรือสมัครไดท่ีธนาคารพาณิชย  
ท้ัง 3 แหงดังกลาวขางตนตามข้ันตอนท่ีแตละธนาคารพาณิชยดังกลาวขางตนกําหนด หรอื เรียกเว็บไซต www.ktb.co.th หรอื 
www.scbeasy.com หรอื www.bankasia4u.com
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(ค) ผูจองซ้ือรายยอยจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนการจองซ้ือหุนผานระบบจองซ้ือหุนออนไลน ดังตอไปน้ี

••••  เขาสูระบบจองหุน IPO

−−−− เรียกเว็บไซต www.settrade.com เพื่อเขาสูระบบจองหุน IPO หรือผูจองซื้อสามารถเรียกเว็บไซต 
www.ktc.co.th แลวเลือกเมนู (Menu) หรือแบนเนอร (Banner) ท่ีมีขอความ “จองซ้ือ 
หุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน)” ซ่ึงระบบจะเชื่อมโยงเขาสูระบบ   
จองหุน IPO ตอไป ท้ังน้ี ระบบจองหุนของเซ็ตเทรดสามารถรองรับลูกคาท่ีเรียกเว็บไซตได  
พรอมกันคราวละ 500 ราย และเมื่อระบบวาง ผูท่ีรอเรียกเว็บไซตดังกลาวจะสามารถเขาสูระบบ 
(Login) ไดทันทีตามลําดับ

−−−− ผูจองซื้อใส Username และรหัสสวนตัว (Password) ที่ไดจากการลงทะเบียนไวกับเซ็ทเทรด
เพ่ือเขาสูระบบ

••••  ศึกษาขอมูลของหลักทรัพย

−−−− เขาเมนู “จองหุน IPO” ซ่ึงจะปรากฏขอมูลท่ีเปนสาระสําคัญของหนังสือชี้ชวนไดแก ขอมูลสรุป 
(Executive Summary) และรายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพยในหัวขอปจจัยความเสี่ยง เพื่อให
ผูจองซ้ือไดอานกอนท่ีจะทําการจองซ้ือ หากตองการดูขอมูลในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ สวนท่ี
เหลือ ซ่ึงมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ผูจองซื้อสามารถเลือกดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวนได

−−−− กดปุ ม “ยอมรับ” เพื่อเปนการยืนยันวาไดอานและทําความเขาใจขอมูลในหนังสือชี้ชวนของ
บริษัทฯ และยอมรับเง่ือนไขตางๆ ในหนังสือชีช้วนกอนท่ีจะทําการจองซ้ือ

••••  ใสรายละเอียดขอมูลการจองซ้ือ

−−−− ผูจองซ้ือใสขอมูลการจองซ้ือหุน โดยระบุจํานวนหุนจองซ้ือ ซ่ึงตองจองซ้ือจํานวนข้ันต่ํา 1,000  
หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน แตไมเกินจํานวน 10,000 หุนตอราย และใสราย
ละเอียดการดําเนินการสงมอบหลักทรัพยเมื่อไดรับการจัดสรร แลวกดปุม “จองซ้ือหุน”

−−−− หนาจอจะปรากฏขอมูลหุนที่ไดทําการจอง ผูจองซื้อจะตองตรวจสอบความถูกตองของขอมลู และ
กดปุม “ยืนยัน” เพื่อรับรองความถูกตองและเพื่อไปสูข้ันตอนการชําระเงินคาจองซ้ือหุน หรือ
หากตองการแกไขขอมูล ใหกดปุม “แกไขขอมูล” เพื่อแกไขขอมูลใหถูกตองกอนเขาสูข้ันตอน   
ตอไป

••••  ชําระเงินคาจองซ้ือหุน

−−−− ผูจองซ้ือจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุน โดยเลือกธนาคารท่ีใหบริการชําระเงินผานธนาคาร    
ทางอินเทอรเน็ต ท่ีตองการจะทําการชําระเงินคาจองซ้ือหุน (กลาวคือ ธนาคารกรงุไทย จํากัด 
(มหาชน) (กรุงไทยอินเทอรเน็ตแบงคก้ิง) หรือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) (SCB 
Easy) หรือ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน) (Asia Cyber Banking)) พรอมใสเลขที่บัญช ี       
ท่ีตองการใหหักเงินเพื่อชําระคาจองซื้อและคืนเงินในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรร
ไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือ จากน้ันกดปุม “ยืนยัน” ท้ังน้ี ผูจองซ้ือจะตองเปนผูรับผิดชอบ     
คาธรรมเนียมใดๆ ท่ีเก่ียวของกับการโอนเงินดังกลาว (ถามี)
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−−−− ระบบจะดําเนินการเชื่อมโยงกับระบบของธนาคารที่เลือกเพื่อรับชําระเงินทางอินเทอรเน็ต โดย
(ก) ในกรณีของธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) หรือ ธนาคารเอเชีย จํากัด (มหาชน)    
ผูจองซ้ือตองใส Username และ รหัสสวนตัว (Password) ของระบบชําระเงินผานธนาคารทาง 
อินเทอรเน็ตซึ่งไดจากการสมัครไวกับธนาคารดังกลาว (ข) ในกรณีของธนาคารกรุงไทย จํากัด 
(มหาชน) ผูจองซ้ือจะตองใสรหัสสวนตัว (Password) ท่ีไดรับจากการลงทะเบียนสมัครสมาชิก
กับเซ็ทเทรด จากน้ันเลือกบัญชีท่ีตองการชําระเงินและคืนเงินในกรณีท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือ
ไดรับจัดสรรไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือและทําการยืนยันการชําระเงิน เม่ือผูจัดการ           
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับการชําระเงินผานธนาคารทางอินเทอรเน็ตจาก
ผูจองซ้ือเรียบรอยแลว จึงจะถือวาการรับจองซ้ือหุนผานระบบออนไลนครบถวน สมบูรณ และ   
ผูจองซ้ือรายน้ันมีสิทธไิดรับการสุมคัดเลือก โดยเซ็ทเทรด

••••  พิมพใบจองและเอกสารประกอบการจองซ้ือ

−−−− ผูจองซ้ือจะไดรับเลขท่ีใบจองซ้ือ (Subscription Number) เพื่อใชอางอิงในการยื่นเอกสาร
ประกอบการจองซ้ือตามขอ (ง) และในการตรวจสอบผลการจัดสรรเบื้องตนซ่ึงผูจัดการ       
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการประกาศเลขท่ีใบจองของผูท่ีไดรับ    
การจัดสรรเบื้องตนทางเว็บไซตชื่อ www.settrade.com หรือ www.ktc.co.th ต้ังแตเวลา    
12.00 น. ของวันท่ี 18 ตุลาคม  2545 และคาดวา จะประกาศผลการจัดสรรสุดทายทาง
เว็บไซตดังกลาวภายในวนัท่ี 21 ตุลาคม 2545

−−−− ผูจองซ้ือจะตองพิมพใบจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือรายยอย (แบบ B) ท่ีมีรายละเอียดการจองซ้ือท่ี
ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงนามผูจองซ้ือในเอกสารดังกลาวใหครบถวนเพื่อเก็บไว
เปนหลักฐานเอกสารประกอบการจองซ้ือ ท้ังน้ีผูจองซ้ือสามารถพิมพใบจองซ้ือหรือติดตอเพื่อ  
ขอรับใบจองซ้ือดังกลาวไดท่ีบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ตามท่ีอยูท่ี
ระบุไวในขอ 5.7.3

(ง) ภายหลังการจัดสรรหุนตามวิธีที่ระบุในขอ 5.6.3 ผูจองซ้ือรายยอย (หรือตัวแทนผูจองซ้ือรายยอย) ทุกราย
ที่ไดรับการจัดสรรหุนเบื้องตน และไดรับแจงผลจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองมาย่ืนเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยนํา (1) ใบจองซื้อสําหรับผูจองซื้อรายยอย (แบบ B) ท่ีไดลงนามโดยผูจองซ้ือแลว พรอม (2) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักของผูจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีท่ีผูจองซ้ือเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู
ปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
มาย่ืนท่ี บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก 
เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110 ต้ังแต เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันท่ี 18 ตุลาคม 2545 และวันท่ี 19 ตุลาคม 
2545 มิฉะน้ันจะถือวาผูจองซ้ือรายยอยท่ีไดรับการจัดสรรหุนเบื้องตนดังกลาวสละสิทธิ และผูจองซ้ือรายน้ันจะไดรับเงินคืน  
คาจองซ้ือหุนตามรายละเอียดในขอ 5.9

(จ) ผูจองซ้ือรายยอยท่ีจองซ้ือผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนและดําเนินการตามขอ (ค) ครบถวนแลวจะ        
ขอยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการยกเลิก
การจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ค) และ (ง)

(ฉ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซ้ือเม่ือจาํนวนหุนท่ีผูจองซ้ือหุนรายยอยทุกรายท่ีจองซ้ือผานระบบจองซ้ือหุนออนไลนมีจํานวนเทากับหรือ
สูงกวา 1.50 เทาของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีเสนอขายตอผูจองซ้ือรายยอย
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5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

5.8.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป

ในกรณีท่ีบุคคลท่ัวไปจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายสําหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําห นายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายที่จะดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 5.6.2 ผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวา
จํานวนท่ีจองซ้ือจะไดรับเงินคาจองซ้ือคืนตามรายละเอียดท่ีระบุไวในขอ 5.9

5.8.2 ผูจองซ้ือประเภทผูจองซ้ือรายยอย

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะรับจองหุนของผูจองซ้ือรายยอยทุกรายท่ีปฏิบัติตามวิธีการ  
จองซ้ือในขอ 5.7.3 เทาน้ัน หากจํานวนหุนท่ีรับจองซ้ือท้ังหมดมีมากกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขาย ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการจัดสรรแกผูจองซ้ือโดยวิธีการสุมคัดเลือกตามรายละเอียดและวิธีการสุมคัดเลือกตามท่ี
ระบุไวขอ 5.6.3) หากผูจองซ้ือรายใดท่ีไดรับการจัดสรรมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซ้ือตามท่ี
ระบุไวในขอ 5.7.3 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตัดสิทธิของผูจองซ้ือรายดังกลาว โดยจะจัดสรรหุน
ในสวนท่ีมีการตัดสิทธิดังกลาวใหแกผูจองซ้ือรายยอยท่ีมิไดถูกคัดเลือกใหเปนผูท่ีไดรับการจัดสรรเบื้องตนตามวิธีการ        
สุมคัดเลือกดวยระบบคอมพิวเตอรของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ตามลาํดับกอนหลังท่ีจองซ้ือหุนผานระบบ         
จองซ้ือหุนออนไลน กอนที่จะจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปตามวิธีการจัดสรรที่ระบุไวในขอ 5.6.2 จนกวาจะไดจํานวนหุนครบ 
3,000,000 หุน ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธการรับจองใดๆ ไมวาท้ังหมดหรือ
บางสวนได ในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขาย ผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวา
จํานวนหุนท่ีจองซ้ือจะไดรับการคืนเงินคาจองซ้ือหุนตามรายละเอยีดท่ีระบุไวในขอ 5.9

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย

5.9.1 สําหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจดัการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซ่ึงเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือแกผูท่ีจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรอื
คาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซ้ือตามชื่อท่ีระบุในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน  
ตามท่ีอยูท่ีระบใุนใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา        
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและ      
รับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเ นินการช าํระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วัน    
ดังกลาวจนถงึวันที่ผูจองซ้ือไดรับคนืเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือ    
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และ
ผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจดัการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซ่ึงเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซ้ือจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซ้ือในสวนท่ีไดรับการ
จัดสรรและเงินคาจองซ้ือสําหรับการจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามชือ่ท่ีระบุใน
ใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ   
ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินสวนตางคาจองซ้ือและเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้น
สุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซ้ือในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินน้ัน ๆ นับจาก
วันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หาก
ไดมีการสงเช็คคืนเงินสวนตางคาจองซ้ือและเงินคาจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว 
ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซ้ือและเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(ค) ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนเน่ืองจากการท่ีไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็ค
ท่ีจายคาจองซ้ือ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ

ผูจดัการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซ่ึงเปนผูรับจองซื้อ
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือซ่ึงไมไดรับการจัดสรรเน่ืองจากการท่ีไมสามารถ
เรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คท่ีส่ังจายคาจองซ้ือ หรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ โดยผูจองซ้ือดังกลาวจะ
ตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายซ่ึงเปนผูรับจองซ้ือตามท่ีระบุในขอ 5.2 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.9.2 สําหรับผูจองซ้ือประเภทผูจองซ้ือรายยอย

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนคืน โดยไมมีดอกเบ้ียและ/
หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ต
ของผูจองซ้ือท่ีใชนําจายคาจองซ้ือ (ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอ 5.7.3 (ค)) ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน
นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถงึวันท่ีผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หาก
ไดมีการโอนเงินคาจองซ้ือคืนเขาบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ตของผูจองซ้ือท่ีใชนําจายคาจองซ้ือ (ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไว
ในขอ 5.7.3 (ค)) แลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนคืนในสวนท่ี     
ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรดังกลาวโดยวิธีการโอนเงิน
คาจองซ้ือเขาบัญชธีนาคารทางอินเทอรเน็ตของผูจองซ้ือท่ีใชนําจายคาจองซ้ือ (ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอ 5.7.3 (ค)) 
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ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการ    
จัดสรรใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว 
จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีโอนเงินคาจองซ้ือคืนเขาบัญชีธนาคาร
ทางอินเทอรเน็ตของผูจองซ้ือท่ีใชนําจายคาจองซ้ือ (ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอ 5.7.3 (ค)) แลว ใหถือวาผูจองซ้ือได
รับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(ค) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนเน่ืองจากถูกตัดสิทธิ เน่ืองจากมิไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการ
จองซ้ือตามท่ีระบไุวในขอ 5.7.3 (ง)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนคืน โดยไมมีดอกเบ้ียและ/
หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรเน่ืองจากถูกตัดสิทธ์ิเพราะเหตุท่ีไมไดปฏิบัติตามเง่ือนไขวิธีการจองซ้ือ
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.7.3 (ง) โดยการโอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชธีนาคารทางอินเทอรเน็ตของผูจองซ้ือท่ีใชนําจายคาจองซ้ือ
(ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอ 5.7.3 (ค)) ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ี          
ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะ   
ไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันท่ีพนกําหนด
เวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงิน        
คาจองซ้ือคืนเขาบัญชีธนาคารทางอินเทอรเน็ตของผูจองซ้ือท่ีใชนําจ ายคาจองซ้ือ (ตามรายละเอียดท่ีไดระบุไวในขอ 5.7.3 
(ค)) แลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหาย
ใด ๆ อีกตอไป

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาท่ีเปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ
โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนท่ีตนไดรับการจัดสรร
เขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึง   
แตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงจะทําใหผูจองซ้ือไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
จนกวาจะไดรับใบหุน

ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี ้ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ 
ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายอยู ในกรณีน้ี นายทะเบียนของ
บริษัทฯ  คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรร
ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําทําการซ้ือขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 (ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุใน  
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ใบจองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรใน   
ตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนไดเริ่มซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
แลว

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการ
ออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ข) แทน


