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สวนที่ 3

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
การเสนอขายหุนสามญัตอประชาชนทัว่ไปภายใตรางหนงัสือชีช้วนฉบับนี ้ เปนการเสนอขายหุนสามญัของบรษิทั
แอด็วานซอินฟอรเมชัน่เทคโนโลย ีจํากัด (มหาชน) จํานวน 7,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปน
รอยละ 17.5 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ โดยมีลักษณะหลักทรัพยที่เสนอ
ขายดังนี้

ผูเสนอขาย บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

(Advanced Information Technology Public Company Limited)

ท่ีอยูผูเสนอขาย 37/2 ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง
กรุงเทพฯ 10320

ลักษณะหลักทรัพย หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท

จํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย 7,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 17.5 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้ง
หมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้

การเสนอขายและจัดสรร ประชาชนทั่วไปทั้งจํานวน

ราคาเสนอขายหุนละ 20 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้

เสนอขายบุคคลทั่วไป 3,300,000 หุน

เสนอขายบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 3,000,000 หุน

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ     700,000 หุน

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 7,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

1.4 ตลาดรองของหุนท่ีเสนอขาย
บริษัทไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2546
ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลวเห็น
วา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชนทั่วไป
ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียนตอไป

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 25 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัท

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้ง
นี้จะกระทําโดยการใชวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) และพิจารณาจากมูลคาที่เหมาะสมของ
บริษัท ซึ่งรวบรวมจากงานวิจัยของบริษัทหลักทรัพยหลายแหง ซึ่งเปนราคาที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่ตองการ
และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนที่มาของราคาที่จะ
เสนอขายในครั้งนี้

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 25, 27 อาคารเลครัชดา
เลขท่ี 193/104, 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2686-6000 โทรสาร 0-2661-9988
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(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

1. บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15 – 17 อาคารลิเบอรต้ี สแควร
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5150

2. บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
ชั้น 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4486

3. บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
ชั้น 18 อาคาร ซีอารซี ทาวเวอร (All Season Place)
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000

4. บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
ชั้น 4 อาคารเพลินจิตทาวเวอร
898 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6767 โทรสาร 0-2657-2196

5. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2632-0777 โทรสาร 0-2632-0741

6. บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
ชั้น 12, 15, 17 อาคารอัลมาลิงค 25 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2264-9999 โทรสาร 0-2646-9994

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท
เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งส้ิน 7,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 ภายใตเง่ือน
ไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
รวมเปนเงินทั้งส้ิน 4,200,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยชําระภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่
บริษัทไดรับชําระเงินคาจองซื้อจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

5.3.3 จํานวนเงินคาหุนท่ีผูเสนอขายไดรับท้ังสิ้น
หุนจํานวน 7,000,000 หุน ในราคาหุนละ 20 บาท 140,000,000 บาท

หัก  คาใชจายในการเสนอขาย 6,800,000 บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
โดยประมาณ

133,200,000 บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน โดยประมาณ 19.03 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 112,000 บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 140,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 4,200,000 บาท

คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

180,000 บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือหุน โดยประมาณ 68,000 บาท

คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ 2,050,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 6,800,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2

บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่อง
การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการ
เสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัด
การการจัดหนายและรับประกันการจําหนาย
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บุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่น
เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย

ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ต้ังแตวันที่เปดใหทําการจองซื้อ

ทั้งนี้ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจาก
หนังสือชี้ชวนท่ีย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบจอง เพ่ือศึกษาราย
ละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน ต้ังแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลมีผลบังคับใช
จากเว็บไซตชื่อดังตอไปนี้ www.assetplus.com

5.6 วิธีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัท
ยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ.
38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายให
แกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไป
จํานวน 3,300,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 3,000,000 หุน และ (ค) บุคคล
ทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณจํานวน 700,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะ
เปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดีหากถึงวันครบกําหนดที่เสนอขายแลว ปรากฎวาหุนที่
จัดสรรในสวนของ (ก) หรือ (ข) หรือ (ค) เสนอขายไมหมด ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะทําจัดสรรใหแลวเสร็จภายในหนึ่งวันทําการถัดไปโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอ
สงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําให
การจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 3,300,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะจัด
สรรใหกับผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 กอนแลวจึงจัด
สรรใหบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของ
บุคคลทั่วไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 3,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน
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การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 700,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารบริษัท

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงค
จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซ้ือมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจอง
ซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน

5.7.1 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) 
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) และสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู
มีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย เอกสารทุกอยางลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

 หากทําการจองซื้อในวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 กอนเวลา
12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 และ
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน

 หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือเปนเงินสดเทานั้น

(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) 
หรือดราฟท ใหขีดครอมเช็ค ส่ังจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข)
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นอกจากนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได เฉพาะผูจองซื้อที่ได
เปดบัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) 
มายี่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ต้ังแตเวลา 
9:00 – 16:00 น. ของวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2546 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุน
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ

(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ข) จะโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของผูจัดการ
การจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 7992835758 
ของธนาคารกสิกรไทย สาขาพหลโยธิน

(ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน และบุคคลทั่วไปที่เปนผูมี อุปการะคุณ

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณจะ
ตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาว
ตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) 
และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดย
เอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

 หากทําการจองซื้อในวันที่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2546 และวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 กอน
เวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระ
เปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท



บริษัท แอ็ดวานซอินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
หนังสือชี้ชวน

โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 23 กรกฎาคม 2546
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน

 หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 กรกฎาคม 2546 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือเปนเงินสดเทานั้น

(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) 
หรือดราฟท ใหขีดครอมเช็ค ส่ังจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ในขอ 
5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แอ็ดวานซ
อินฟอรเมชั่นเทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี 7992835758 ของธนาคารกสิกรไทย 
สาขาพหลโยธิน

นอกจากนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได เฉพาะผูจองซื้อที่ได
เปดบัญชีเพ่ือซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ  (ข) 
มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่สํานักงานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2546 ถึง
วันที่ 23 กรกฎาคม 2546 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลายมือชื่อรับจอง
เพ่ือเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ

(จ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย

5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.8.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)

5.8.3 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนผูมี
อุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารบริษัท
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ราย
ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผู
จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่ส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู
จองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอก
เบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยาง
ไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ราย
ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซ้ือรายนั้นๆ จะ
ดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอก
เบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่ส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู
จองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอก
เบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยาง
ไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัทไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใหบริการ
รับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพ่ือใหระยะ
เวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพ่ือใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํา
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การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผู
จองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ในการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด กรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุนของบริษัท

คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภาย
ใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของ
บริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ
คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผู
จองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซื้อหุน ในกรณีนี้
ผูที่ไดรับการจัดสรร จะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลข
ที่ 600 เพ่ือขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับ
จากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจา
ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน


