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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 112,772,829 หุน
ในครั้งนี้ แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1 ชื่อผูเสนอขาย
ที่ตั้งสํานักงาน

: บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
: 540 เมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพฯ
ประสงคจะเสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย
: 32,772,829 หุน เสนอขายตอประชาชน
คิดเปนรอยละ 6.01 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 5 บาท
ราคาที่เสนอขายหุนละ
: 14.30 บาท
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 468,651,454.70 บาท

1.1.2 ชื่อผูเสนอขาย
ที่ตั้งสํานักงาน

: บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด (“KEH”)
: 9 Temasek Boulevard #39-00 Suntec Tower Two
Singapore 038989
ประสงคจะเสนอขาย
: หุนสามัญเดิม บริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย
: - 60,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน ซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เป น ลู ก ค า ของ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน)
คิดเปนรอยละ 11.01 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
- 20,000,000* หุน เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน
คิดเปนรอยละ 3.67 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 5 บาท
ราคาที่เสนอขายหุนละ
: 14.30 บาท
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 1,144,000,000.00 บาท

หมายเหตุ : หากมีหุนสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานในครั้งนี้ หุนจํานวนนี้จะถูกจัดใหลูกคาหรือคาด
วาจะเปนลูกคาของ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
1.2.1 หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 32,772,829 หุน เสนอขายตอประชาชน มีสัดสวนการเสนอขายดังนี้
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไปจํานวน
จํานวน 19,663,697 หุน (คิดเปนประมาณรอยละ 60)
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ
จํานวน 13,109,132 หุน (คิดเปนประมาณรอยละ 40)
1.2.2 หุนสามัญเดิมจํานวน 60,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน ซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของ
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
1.2.3 หุนสามัญเดิมจํานวน 20,000,000 หุน เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทหลักทรัพย
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 และ/หรือ ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.
44/2543 ขอ 7(4) (ก) – (ณ) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ผูมีอุปการคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหนี้การคา เปนตน และ/หรือ ผูลงทุนประเภท
สถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ขอ 7(4) (ก) – (ณ) ซึ่งจองซื้อหุน
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูลงทุนรายยอย
และ/หรือ ผูลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ขอ 7(4) (ก) –
(ณ) ที่ปจจุบันเปนลูกคา และ/หรือ ในอนาคตมีแนวโนมที่จะเปนลูกคา ของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท หมายถึง ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอประชา
ชนที่ไดจัดสรรใหนักลงทุนในแตละประเภท
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 112,772,829 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญที่ออกจําหนายแลวของบริษัททุกประการ
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1.3 ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยใหพิจารณารับหุนของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 เห็นวาบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวน
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดกําหนดเงื่อนไขการรับหลักทรัพย
ของบริษัทดังนี้
1. กําหนดใหบริษัทดําเนินการเสนอขายหุนตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ตลาดหลักทรัพย
แจงผลการพิจารณาใหบริษัททราบหรือภายในวันที่ 4 เมษายน 2547
2. กําหนด silent period สั่งหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยวาดวย เรื่องการ
หามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดนําหุนทั้งหมดของตนออกขาย
ภายใน 1 ป 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยผอนผันใหเมื่อครบกําหนด 6 เดือนแรก
และทุกๆ 6 เดือน สามารถทยอยขายหุนไดรอยละ 25 ของหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย
ปจจุบันบริษัทไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขอ 2 เรียบรอยแลวยังเหลือเพียงเงื่อนไขตามขอ 1 ทั้งนี้เมื่อบริษัทไดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมในครั้งนี้แลวจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย
2. ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย
หุนของบริษัทโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นทําใหบริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชนที่บริษัทพึงได
รับตามกฎหมาย
การโอนหุนยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อนายทะเบียนหุนของบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนหุน
แลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อนายทะเบียนหุนของบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว เมื่อนายทะเบียนหุนของ
บริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหนายทะเบียนหุนของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวัน
ที่ไดรับคํารองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณ ใหนายทะเบียนหุนของบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน
ในกรณีที่หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือเปนหลักทรัพยที่ซื้อ
ขายในศูนยซื้อขายหลักทรัพย (OTC) และ/หรือศูนยซื้อขายหลักทรัพยลวงหนา (FUTURES) ใหการออกใบหุนของบริษัท
และการโอนหุนของบริษัทเปนไปตามขอกําหนดของกฎหมายที่เกี่ยวของ
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะ
กําหนดโดยวิธีการเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) โดย บริษัทไดกําหนดราคาหุน
ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยู
มากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
เลขที่ 179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
เลขที่ อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9990 โทรสาร 0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคาร ซี อาร ซี ออลซีซั่นส เพลส ชั้น 12
ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5905
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500
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(ข)

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 4
เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399

บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
เลขที่ 500 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 7
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-9899 โทรสาร 0-2256-9783

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

บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด
ชั้น 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ
10320
โทรศัพท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537

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

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

บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ชั้น 1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615

บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร
ชั้น 18 ออลซีวั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000

บริษัทหลักทรัพย บีที จํากัด
เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร
ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
สํานักงานใหญ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
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บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 8 เอ
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 2, 25-26
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801-2

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีดี และ
ชั้น 14 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย)
จํากัด
เลขที่ 130-132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-8000 โทรสาร 0-2627-3480

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด
อาคารเมอรคิวรี่ ชั้น 17
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

บริษัทหลักทรัพย ไอ.บี. จํากัด
เลขที่ 132 ชั้น 15 อาคารสินธร ทาวเวอร 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-7881-6 โทรสาร 0-2689-6232

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด
(มหาชน)
อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 9
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 193/104 ชั้น 25, 193/111-115 ชั้น 27
อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 130 – 132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3004

(ง)

ตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพยในตางประเทศ (International Selling Agent)
Kim Eng Securities Pte. Ltd.
9 Temasek Boulevard # 39-00 Suntec Tower Two Singapore 038989
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5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชน
จํานวน 32,772,829 หุน และหุนสามัญเดิม ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูก
คาของ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000 หุน และหุนสามัญเดิม
ซึ่งจะเสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน จํานวน 20,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1
และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนายภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 32,238,729.09 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแต
วันปดการเสนอขาย
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
บริษัท
หุนจํานวน 32,772,829 หุน ในราคาหุนละ 14.30 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน

468,651,454.70
9,373,029.09
459,278,425.61
14.01

บาท
บาท
บาท
บาท

KEH
หุนเดิมจํานวน 80,000,000 หุนในราคาหุนละ 14.30 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่ KEH จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่ KEH จะไดรับตอหุน

1,144,000,000.00
22,880,000.00
1,121,120,000.00
14.01

บาท
บาท
บาท
บาท
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5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหุน
1,290,121.16 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
164,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน * 1,412,500.00 บาท
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
32,253,029.09 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
192,810.00 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
35,362,460.26 บาท
หมายเหตุ :

5.5

* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับประชาชน
• บุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพ ยต ามที่ ระบุ ไวในขอ 5.2 ตั้ งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน ที่ 17 พฤศจิกายน
2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
• ผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพ ยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และบริษัท ณ สํานักงานใหญ และสาขา ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน
ที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546

สําหรับประชาชนที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ A) ไดที่บริษัท ณ สํานักงานใหญ และสาขา ตั้ง
แตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ B) ไดที่บริษัท ณ สํานักงานใหญ และสาขา ตั้ง
แตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 18 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546
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5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผู
บริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพ ย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพย
ที่ออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูบริหารตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู
ถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแลว และการจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
(1) หุนสามัญเพิ่มทุนโดยจัดสรรใหแก บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของบริษัทจํานวน 32,772,829 หุน
(2) หุนสามัญเดิมเสนอขายตอประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพย กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) จํานวน 60,000,000 หุน
(3) หุนสามัญเดิมเสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทจํานวน 20,000,000 หุน
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรที่เสนอขายประชาชนที่ไดจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่งการจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่ไดกําหนดตามขอ 5(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญและหุนบุริมสิทธิ์เปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 19,663,697 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 กอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป และหากยอดการจองซื้อของผูจองซื้อบุคคลทั่วไป
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
ของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
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5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 13,109,132 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของกรรมการ บริษัทหลัก
ทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ขอสงวนในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณกอนครบ
กําหนดระยะเวลาจองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเดิมจํานวน 60,000,000 หุน ใหแกประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของบริษัท
การจัดสรรหุนเดิมใหแกประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของ
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ กรรมการ บริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส
จํากัด และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 ขอสงวนในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณกอนครบกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเดิมจํานวน 20,000,000 หุน ใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทอยูในดุลยพินิจของ
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ/หรือกรรมการ บริษัท กิมเอ็ง โฮล
ดิ้งส จํากัด ทั้งนี้ หากมีหุนสามัญเดิมเหลือจากการเสนอขายใหแก กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานใน
ครั้งนี้ หุนจํานวนนี้จะถูกจัดสรรใหแกประชาชนซึ่งเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพย
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ขอสงวนในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณกอนครบ
กําหนดระยะเวลาจองซื้อ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชี
ใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัด
สงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24
พฤศจิกายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น
หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาว
ข า งต น จะเป น ผู ทํ า การโอนเงิ น ของยอดซื้ อ รวมในส ว นของตนเข า “บริษั ท หลั ก ทรัพ ย กิ ม เอ็ ง (ประเทศไทย) จํ า กั ด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน ” เลขที่บัญ ชี 101-3-35071-3 ประเภทบัญ ชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขา สํานักงานใหญ
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ
24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ จะ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลาย
มือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
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มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 และ 24
พฤศจิกายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค
(หรือ ที่ เรี ย กว า “เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดรา ฟท ที่ ส ามารถเรีย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น
หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบริษัทหลักทรัพย กิม
เอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง หรือ สั่งจายผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 101-3-35071-3 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขา สํานักงานใหญ
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังสํานักงาน
และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) หรืออาจใหบริษัทเปนผูรวบรวมใบ
จองซื้อและตรวจสอบความถูกตองของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อยื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) แทนผูจองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกําหนด ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได
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5.7.3 ผูจองซื้อประเภทลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24
พฤศจิกายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญ ชีในเขต
จังหวัดที่ไดนําเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท เขาบัญชี ภายใน 2 วัน
ทําการ โดยใหลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น
หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทา
นั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังบริษัท
และใหบริษัทเปนผูรวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกตองของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อ
ยื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) แทนผูจองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัท
กําหนด ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน ที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยใน
การจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได
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5.7.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท
ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 - 21 และ 24
พฤศจิกายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
หากทําการจองซื้อในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญ ชีในเขต
จังหวัดที่ไดนําเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท เขาบัญชี ภายใน 2 วัน
ทําการ โดยใหลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546 เทานั้น
หากทําการจองซื้อในวันที่ 21 หรือ 24 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทา
นั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.4 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.4 (ค) สงไปยังบริษัท
และใหบริษัทเปนผูรวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกตองของใบจองและเอกสารประกอบ เพื่อ
ยื่นกับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แทนผูจองซื้อ โดยปฏิ บั ติตามวิธีการที่บ ริษั ท
กําหนด ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน ที่ 20 - 21 และ 24 พฤศจิกายน 2546 โดยใน
การจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.4 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.4 (ก) – (ง) ได
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อนึ่ง ผูจองซื้อสามารถนําสงใบจองซื้อตามขอ 5.7.4 (ก) ไดตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17
พฤศจิกายน 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2546 เพื่อใหบริษัท
เปนผูรวบรวมใบจองซื้อและตรวจสอบความถูกตองของใบจองและเอกสารประกอบ และยื่นกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แทนผูจองซื้อ โดยปฏิบัติตามวิธีการที่บริษัทกําหนด และบริษัทจะไมรับชําระ
เงินคาจองซื้อจากผูจองซื้อกอนวันจองซื้อในทุกกรณี ทั้งนี้ ในระหวาง เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 18 - 19 พฤศจิกายน 2546
ผูจองซื้อสามารถเปลี่ยนแปลงขอมูลในใบจองซื้อและเอกสารประกอบ หรือรับใบจองซื้อและเอกสารประกอบคืน
จากบริษัทได
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 เปนตน
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
จัดสรรตามสิทธิแกลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท
จัดสรรตามสิทธิแกลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของกรรมการ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ/หรือ กรรมการหรือผูที่
ไดรับมอบหมายจากบริษัท กิมเอ็ง โฮลดิ้งส จํากัด
5.8.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานบริษัท
จัดสรรตามสิทธิแกผูบริหาร กรรมการ และพนักงานของบริษัท ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของ
กรรมการ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนนั้นจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสีย
หายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู
จองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนนั้นจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อัน
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัด
สรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน ในสวน
ที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
ครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะ
เวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการ
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสีย
หายใด ๆ อีกตอไป
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5.10
วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดตกลงใหบริการรับฝากใบ
หุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ
จนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณี
หนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะ
สงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติให
เขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
5.10.2 ในกรณี ที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุน ไวในบั ญ ชีของบริษัทหลัก
ทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผู
จองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของ
บริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพยฯ
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