
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนา 1

สวนที่ 3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด

(มหาชน)
จํ านวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 32,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปน

รอยละ 26.67 ของจํ านวนหุนที่ชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายในครั้งนี้)

มูลคาที่ตราไวหุนละ :    5.00    บาท
ราคาเสนอขายตอพนักงานหุนละ :    5.00    บาท
ราคาเสนอขายตอบุคคลทั่วไปหุนละ :    6.10    บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 193.00    ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ชาญอิสสระ         

ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 32,000,000 หุน โดยเสนอขายตอบุคคลทั่วไปและพนักงานบริษัท ทั้งนี้ 
ขึ้นอยูกับดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยซึ่งมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังนี้

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 30,000,000 หุน (ในราคาหุนละ 6.10 บาท)
เสนอขายตอพนักงานบริษัท : 2,000,000 หุน (ในราคาหุนละ 5.00 บาท)

บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและ  
รับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

พนักงานบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท 
จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ที่เสนอขายจํ านวน 32,000,000 หุน 

ในครั้งนี้สิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนตอ

บุคคลทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญ
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัทไดย่ืนคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2545
และบริษัท ทรีนีต้ี แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติ
ตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมี      
ขอจํ ากัด อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะทํ าใหบริษัทเสียสิทธิ
และผลประโยชนที่บริษัทพึงไดรับตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542 พระราช
บัญญัติการสงเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม; ประมวลกฏหมายที่ดิน; พระราชบัญญัติอาคาร
ชุด พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 หรือการโอนหุนนั้นมีผลทํ า
ใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนที่
จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3. ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขาย
ในครั้งนี้จะกระทํ าโดยวิธีเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามาถอางอิงได (Market Comparable) ของราคาหุนใน
หมวดอสังหาริมทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดแก อัตราราคาตอกํ าไรสุทธิตอหุน (P/E ratio) และ
อัตราราคาตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (P/BV ratio) ซึ่งเปนราคาที่สะทอนความตองการที่แทจริงของนักลงทุนโดย
คาดวาจะทํ าใหสามารถจํ าหนายหลักทรัพยไดหมด และทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินที่ตองการ

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -
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5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1  วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2  ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํ ากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ี ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท: 0-2286-3999 โทรสาร: 0-2286-6333

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํ ากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1-2, 5-6
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100  โทรสาร 0-2627-3177

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํ ากัด
500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 7
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-9899  โทรสาร 0-2256-9602

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีดี และชั้น 14
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888  โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2207-0038  โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)
193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999  โทรสาร 0-2661-9988
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรคิวรี่ ชั้น 10
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300  โทรสาร 0-2658-6862

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํ ากัด
540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800  โทรสาร 0-2658-5799

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

บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000  โทรสาร 0-2631-1708

5.3  เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและ

รับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการ
จัดจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอบุคคลทั่วไปและพนักงานบริษัทจํ านวน 32,000,000
หุน ตามจํ านวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุน ประเภทรับประกันผล
การจํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและ       

รับประกันการจํ าหนายใหแกผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 5,790,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยชํ าระ
ภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับท้ังสิ้น
หุนจํ านวน 30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.10 บาท 183,000,000 บาท
หุนจํ านวน 2,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.00 บาท 10,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 5,790,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ 187,210,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน 5.85 บาท
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5.4  ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 154,400 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ** 50,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพย 300,000  บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 160,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 5,790,000 บาท
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 1,500,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 80,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 600,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ 150,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 8,834,400 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลท่ัวไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (ใชใบจองซื้อหุนแบบ ก.) ไดที่       

สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2545

สํ าหรับพนักงานบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน (ใชใบจองซื้อหุนแบบ ข.) ไดที่    

สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น ถึง
เวลา 16.00 น ของวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2545

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ใหแกบุคคล    

ทั่วไป โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ที่  กธ. 38/2544 วาดวยหลักทรัพย เง่ือนไขและวิธีการในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย และจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.37/2544 วาดวยการจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่   
ออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูบริหารตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่
ประชุมผูถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแลว และการ  
จัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
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บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออก
เปน 2 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป จํ านวน 30,000,000 หุน (2) พนักงานบริษัท จํ านวน 2,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวน
ในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพ่ือทํ าใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสํ าเร็จ
ในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคล
ใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของ 
ผู จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย          
และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกพนักงานบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรร บริษัท       

ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากตํ าแหนงและอายุงานของพนักงาน

5.7 วัน วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีออมทรัพยไวกับธนาคารไทยพาณิชย 

จํ ากัด สํ านักรัชโยธิน เพ่ือรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้ โดยใชชื่อบัญชีวา “บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท 
จํ ากัด (มหาชน)” บัญชีเลขท่ี 111-2-08268-5

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยจองซื้อ

ไดไมเกินรายละ 300,000 หุน ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัด
เจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือ
สํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือ  
รับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2    โดยระยะเวลาการจองซื้อต้ังแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2545
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(3) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว

เต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2545

(3.2) หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทานั้น

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการ  
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน 
จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด 
(มหาชน)” ดังกลาวขางตน

(4) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3) สงไปยัง     
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ที่ได
ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2545

(5) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ      
รับประกันการจํ าหนาย  มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4)

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัท
ผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง

ซื้อประเภทพนักงานบริษัท จองซื้อไดไมเกินรายละ 300,000 หุน ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน
ใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง
(สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงาน ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซื้อต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 - 4
ธันวาคม 2545

(3) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว

เต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2545

(3.2) หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 4 ธันวาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทานั้น

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการ       
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชี  “บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)” ดังกลาวขางตน
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(4) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สงไปยัง
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2545

(5) ผูจองซื้อที่ย่ืนความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) – (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป
กรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปนั้น ใหอยูใน

ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
ตามที่ระบุไวใน  ขอ 5.2

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัท
กรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทพนักงานบริษัทนั้น ใหอยู

ในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท จํ ากัด (มหาชน)

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลท่ัวไปมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายรายที่

เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่
จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่
จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย     
ลงทะเบียนตามที่อยู ที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการ    
จองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว 
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน 
ใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายรายที่

เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคา    
จองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจาก
วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะ
เวลา 14 วัน  นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดย
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คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่
ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง  ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิ
การจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได 

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืน
เช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจาก
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทพนักงานบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทพนักงานบริษัทไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายเปนผูรับจองซือ้หุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ    

จัดสรรหุนนั้นจะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อ
หุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป
โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึง
วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน    คาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน   คาจอง
ซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทพนักงานบริษัทไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการ     

จัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํ านวนที่จองซื้อโดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ 
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไม
ไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว 
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน 
ใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทพนักงานบริษัทไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิ
การจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได
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ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค     
คาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบันบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได  

ตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน 
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพ่ือใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย
จนกวาจะไดรับใบหุน

ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท
ดํ าเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบ  
ใบหุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัท
ไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่ง     
ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท           
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก” และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึก
ยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
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