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สวนที ่3

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหุนที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหุนที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) จํานวน 71,500,000 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5
บาท คิดเปนรอยละ 16.25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี ้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้

1.1.1 บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ชื่อผูเสนอขาย บริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงาน 283 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ประสงคจะเสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
 จํานวนที่เสนอขาย 40,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 9.1 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้ง

หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท
ราคาท่ีเสนอขายหุนละ 42 บาท
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย 1,680,000,000 บาท

1.1.2 กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ซ่ึงประกอบดวย

(ก) ชื่อผูเสนอขาย บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้งสํานักงาน 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
ประสงคจะเสนอขาย หุนสามัญเดิมของบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 2.3 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้ง

หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท
ราคาท่ีเสนอขายหุนละ 42 บาท
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย 420,000,000 บาท

(ข) ชื่อผูเสนอขาย บริษัท เอ็น.ที.เค. เทคโนโลยี จํากัด
ที่ตั้งสํานักงาน 695 ถนนพระราม 6 แขวงวังใหม เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ
ประสงคจะเสนอขาย หุนสามัญเดิมของบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย 15,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 3.4 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้ง

หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท
ราคาท่ีเสนอขายหุนละ 42 บาท
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย 630,000,000 บาท
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(ค) ชื่อผูเสนอขาย ไทยเวสท พีทีอี ลิมิเตด็
ที่ตั้งสํานักงาน 168 Robinson Road #37-01 Capital Tower Singapore 068912
ประสงคจะเสนอขาย หุนสามัญเดิมของบริษัท ซี.พี.เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน)
จํานวนที่เสนอขาย 6,500,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.5 ของจาํนวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ัง

หมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท
ราคาท่ีเสนอขายหุนละ 42 บาท
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย 273,000,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญท้ังหมดในคร้ังน้ีเปนการเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมีสัดสวนการ
เสนอขายหุนในเบื้องตนดังน้ี

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : ประมาณ 40,000,000 หุน
เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป : ประมาณ 21,500,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ : ประมาณ 10,000,000 หุน

ทั้งนี ้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลง
ทุนในแตละประเภท ตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ 5.6

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังน้ี

(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) กองทุนสวนบุคคล
(4) บริษัทหลักทรัพยเพ่ือเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการ

ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซเิอร
(5) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(6) บริษัทประกันภัย
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีมีกฎหมายเฉพาะจัดตัง้ข้ึน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) นิติบุคคลท่ีมีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวต้ังแต 100,000,000 บาท 

(หน่ึงรอยลานบาท) ข้ึนไป
(14) นิติบุคคลซ่ึงมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (13) หรือผูลงทุนสถาบันถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของ

จํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด
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(15) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (14) โดยอนุโลม
(16) สํานักงานประกันสังคม

ท้ังน้ี นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนายตามท่ีระบุไวใน
ขอ 5.2.1 เทานั้น

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซ่ึงมิใชนักลงทุนสถาบันตามท่ีระบุไวขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผู
จัดการการจดัจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุน
ผานผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1

1.3 สิทธ ิผลประโยชน และเง่ือนไขอืน่

หุนสามัญของบริษัทฯ จํานวน 71,500,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี ้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญท่ีออก
จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย

บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่  4 กันยายน  2546  ใหพิจารณารับหุน
สามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดแจงผลการพิจารณาเมื่อวันที่ 2 
ตุลาคม 2546 วาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ ไดพิจารณาลักษณะของหลักทรัพยและคุณสมบัติของบริษัทฯ แลว เห็นวาหลัก
ทรัพยและคุณสมบัติของบริษัทฯ มีลักษณะครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ  เรื่อง การรับหุนสามัญ หรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ยกเวนขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย โดยบริษัทตองดําเนินการกระจายหุน
ใหแกประชาชนทั่วไป ภายใน 6 เดือนนับแตวันท่ีไดรับอนุญาต

นอกจากน้ี บริษทัตองดําเนินการส่ังหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูท่ีเก่ียวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด นําหุนหรือหลักทรัพยท้ังหมด
ของตนออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป 6 เดือนนับแตวันท่ีหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยผอนผันให
สามารถขายหุนหรือหลักทรัพยไดจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดระยะเวลาทุก ๆ 
6 เดือน

2. ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย

ตามขอบังคับบริษัทฯ “หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนน้ันจะเปนเหตุใหมีบุคคลตางดาวถือ
หุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท”

3. ที่มาของการกําหนดราคาหุนที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีใชวิธีกําหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืน ๆ ที่สามารถอางอิงได 
(Market Comparable) รวมทั้งไดมีการทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบัน
ในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตาง ๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวน
หุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี ้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรวมกับบริษทัฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มี
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นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซ้ือเขามา ซ่ึงเปนราคาท่ีจะทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการและยังมีความตองการ
ซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี ้ ชวงราคาที่ใชในการสอบถามคือ 40 - 42
บาทตอหุน

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

ไมมี

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนในครั้งนี ้จะเปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหุน

5.2 ผูจัดจําหนายหุน

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ช่ือ บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด
ท่ีอยู ชัน้ 6/11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320
เบอรโทรศัพท 02 275 0888

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ท่ีอยู 48/8 ชั้น 4-5 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500
เบอรโทรศัพท 02 633 6000

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
ท่ีอยู 989 อาคารสยามทาวเวอร  ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวนั เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 657 7000

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 130-132 ชั้น 1-2 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 627 3100

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120
เบอรโทรศัพท 02 285 1666
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ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด
ท่ีอยู 132 ชั้น 1 อาคาร สินธร ถนนวทิยุ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 256 7888

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย 

กรุงเทพมหานคร 10110
เบอรโทรศัพท 02 661 9999

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น9,23-25,45 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500
เบอรโทรศัพท 02 231 1111

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 21/3 ชั้น 1 อาคารไทยวาทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120
เบอรโทรศัพท 02 285 0060

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต ิจํากัด
ท่ีอยู 444 ชั้น14, 18 โซนซีด ีและชัน้ 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวัง

ใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 217 9622

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย เกียรตินาคิน จํากัด
ท่ีอยู 500 ชั้น 7 อาคารอัมรินทรทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

10330
เบอรโทรศัพท 02 680 2222

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด
ท่ีอยู 179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร
เบอรโทรศัพท 02 670 9100

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ท่ีอยู 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 24-25-26 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 263 3500
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ช่ือ บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด
ท่ีอยู 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120
เบอรโทรศัพท 02 677 4330

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
ท่ีอยู 898 ชั้น4-5 อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 658 6767

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิช่ัน จํากัด
ท่ีอยู 540 ชั้น 17 อาคารเมอรคิวร่ี ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 658 5800

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 

กรุงเทพมหานคร 10500
เบอรโทรศัพท 02 638 0300

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 849 ชั้น 15 อาคารวรวัฒน ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500
เบอรโทรศัพท 02 635 1700

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเออร ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราช

เทว ีกรุงเทพมหานคร 10310
เบอรโทรศัพท 02 207 0038

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
ท่ีอยู 540 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 658 6300

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ท่ีอยู 287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ี สแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เบอรโทรศัพท 02 695 5000

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด
ท่ีอยู 191 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

10500
เบอรโทรศัพท 02 231 3777
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ช่ือ บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
ท่ีอยู 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซัน่สเพลส ชั้น 12 ยูนิตที ่1-4 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 672 5999

ช่ือ บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
ท่ีอยู 25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9, 12, 15, 17 และ 18 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขต

ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
เบอรโทรศัพท 02 650 3105

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมท่ีเสนอขายรวม ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหุนตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ และหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายใหกับประชาชนท่ัว
ไปตามจํานวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหุนตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกัน
การจําหนายประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใน
สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมท่ีเสนอขายรวมตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหุน ใหแกผูจัดจําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 85,800,000 บาท โดยจายใหภายใน 3 วัน
ทําการนับตั้งแตวันปดการจองซื้อ

5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดมิท่ีเสนอขายรวมจะไดรับท้ังส้ิน

บริษัทฯ
หุนจํานวน 40,000,000 หุน ในราคาหุนละ 40 บาท 1,680,000,000 บาท
หัก คาธรรมเนียมในการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย 50,400,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ ประมาณ 1,629,600,000 บาท
จํานวนเงินที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน ประมาณ 40.74 บาท

กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม
หุนจํานวน 31,500,000 หุน ในราคาหุนละ 40 บาท 1,323,000,000 บาท
หัก คาธรรมเนียมในการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย 39,690,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับ ประมาณ 1,283,310,000 บาท
จํานวนเงินที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับตอหุน ประมาณ 40.74 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 90,090,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
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คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหุนท่ีออกใหม 2,402,400 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 1,000,000 บาท
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 1,150,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน  โดยประมาณ 300,000 บาท
คาที่ปรึกษากฎหมาย คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาผูสอบบัญชี 75,000,000 บาท

รวม 169,992,400 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที ่ 3 ตุลาคม 2546 และต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ของวันที ่6-7 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2546

สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือสํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5. ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ของวันที ่3 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที ่6-7 ตุลาคม 2546 และต้ังแตเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2546

สําหรับผูมีอุปการะคุณ

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดท่ีสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที ่ 3 ตุลาคม 2546 และต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ของวันที ่6-7 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2546

5.6 วิธีการจัดสรรหุน

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมท่ีเสนอขายรวมประสงคท่ีจะจัดสรรหุนท่ีเสนอขายในคร้ังน้ีเปน 3 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก 
(1) นักลงทุนสถาบันจํานวนประมาณ 40,000,000 หุน (2) บุคคลท่ัวไปจํานวนประมาณ 21,500,000 หุน และ (3) ผูมีอุปการะคุณ
จํานวนประมาณ 10,000,000 หุน นอกจากน้ี การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะอยูภายใตเกณฑดังน้ี

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรร
หุนที่เสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของ
ของบริษัทฯ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และ
การจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม ลงวันท่ี 19 ตุลาคม พ.ศ. 2544 (รวมถึงท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี ้การจัดสรรหุนใหแกบริษัทยอยของบริษัทฯ จะไมสามารถกระทําไดไมวาในกรณีใด ๆ
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(ข) สัดสวนท่ีจะจัดสรรใหแกบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจะตองไมเกินสัดสวนการถือครองหุนของบุคคลที่ไมมีสัญชาติ
ไทยตามที่กําหนดในขอบังคับของบริษัทฯ

(ค) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิท่ีจะใชดุลยพินิจเปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีจัด
สรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันเพ่ิม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัด
สรรในสวนบุคคลท่ัวไป เปนตน ทั้งนี ้เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด

อน่ึง การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการถือ
หุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 
22 มกราคม 2544

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบันอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจาํหนายและรับ

ประกันการจําหนาย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุนใหแกบุคคล
ใดก็ได ทั้งนี ้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 100 หุน และเปนจํานวนทวคูีณของ 100 
หุน

หากยอดจองซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํ หนายขอสงวนสิทธิท่ีจะคิดคาธรรมเนียมจากนักลงทุน
สถาบันซ่ึงเปนผูลงทุนตางประเทศในอัตราท่ีจะตกลงกนัแตไมเกนิรอยละ 1 ของราคาจองซื้อหุน

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลท่ัวไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ ผูท่ีเปนลูก
คาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย รวมถึงลูกคาและพนักงานท่ีมิใชผูบริหารของบริษัทฯ กอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะจัดสรรให
แกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี ้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแก
บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 100 หุน และเปนจํานวนทวคูีณของ 100 หุน

หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลท่ัวไปครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจ ําหนายแตละราย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือหุน

5.7.1 สําหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถาม)ี

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที ่6 ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม
2546 และตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ตุลาคม 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยชําระเปนเช็ค
หรือ ดราฟท หรือ แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวซึ่งตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที ่ 8 ตุลาคม 2546 และขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.
ของวันที ่6 และวนัท่ี 7 ตุลาคม 2546 และระหวางเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2546 เพื่อใหผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมใ นสวนของตนเขาบ ัญชีจองซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลฟเวน จํากัด (มหาชน) และกลุมผูถือหุนเดิมท่ีเสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซ้ือและขอเงนิคืนไมได ทั้งนี ้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)

5.7.2 สําหรับบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถาม)ี และแนบเอกสาร
ประกอบการจองดังตอไปน้ี

−−−− ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียน
บานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
คํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูปกครองท่ีผูปก
ครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับ
รองสําเนาถูกตอง)

−−−− ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาต:ิ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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−−−− ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถาม)ี พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา   ถูกตอง

−−−− ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคัญของ  นิติบุคคล (ถาม)ี พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดท่ีสํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวนัท่ี 6 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของ
วันท่ี 8 ตุลาคม 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

−−−− หากจองซื้อในวันที่ 6 หรือวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะ
ตองลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 7 ตุลาคม 2546 และจะตองยื่นชําระ
กอนเวลา 12.00 น. ของวันที ่ 7 ตุลาคม 2546 หากยื่นชําระหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่ 7
ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหุนดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีเปนการจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงินเทานั้น

−−−− หากจองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จํานวนท่ีจองซ้ือเปนเงนิสดหรือโดยการโอนเงินเทาน้ัน

ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีเปนการจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงินเทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยู หรือเบอร
โทรศัพทท่ีสามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)

 (ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานท่ีท่ีไดระบุไว
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ในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวนัท่ี 6 และวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 และตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที ่8 ตุลาคม 2546

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซ้ือและขอเงนิคืนไมได ทั้งนี ้ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 จะโอนเงินคาจองซื้อในสวนตนให
แกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เพ่ือดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญ
ของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลเฟเวน จํากัด (มหาชน) และกลุมผูถือหุนเดมิท่ีเสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป

5.7.3 สําหรับผูมีอุปการะคุณ

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถาม)ี

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวนัท่ี 6 ถึงวนัท่ี 7 ตุลาคม
2546 และตั้งแตเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวนัท่ี 8 ตุลาคม 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

−−−− หากจองซื้อในวันที่ 6 หรือวันท่ี 7 ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) เพียงฉบับเดียวและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยจะ
ตองลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 7 ตุลาคม 2546 และจะตองยื่นชําระ
กอนเวลา 12.00 น. ของวันที ่ 7 ตุลาคม 2546 หากยื่นชําระหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่ 7
ตุลาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหุนโดยการโอนเงินเทานั้น

−−−− หากจองซื้อในวันที่ 8 ตุลาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อดวยการโอนเงินเทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวใน
ขอ 5.2.1 พรอมระบุช่ือ นามสกุล ท่ีอยู หรือเบอรโทรศัพทท่ีสามารถตดิตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือ
แคชเชียรเช็ค  (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”)

ทั้งนี ้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ดําเนินการโอนเงินคาจองซ้ือเขาบัญชี
จองซื้อหุนสามัญของบริษัท ซี.พี. เซเวนอีเลเฟเวน จํากัด (มหาชน) และกลุมผูถือหุนเดิมท่ีเสนอขายรวม ตามสัด
สวนการเสนอขายตอไป
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5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือหุนเกนิกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขาย

5.8.1 ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีท่ีมีการจองซื้อเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1

5.8.2 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลทัว่ไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกผูจองซื้อประเภทบุคคทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามท่ีระบุไวในขอ 
5.2

5.8.3 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ

ในกรณีที่มีการจองซื้อเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารบริษัทฯ

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายท่ีเปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมี
ดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุในใบจองซ้ือ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี ้ ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่
พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนเงินตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซ้ือ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนายและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน
ผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจาํนวนหุนท่ีจองซ้ือรายน้ัน ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือภายใน 
14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซือ้ในสวนท่ีไมไดรับการจดัสรรใหแก
ผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดัง
กลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน  อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินสวน
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ตางคาจองซื้อและเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อได
รับคนืเงนิสวนตางคาจองซื้อและเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียและ/หรือคาเสีย
หายใด ๆ อีกตอไป

(ค) ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินค าจองซื้อหุนตามเช็ค
ที่จายคาจองซื้อ หรือเนือ่งจากการปฏิบัติผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผู
รับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คท่ีสั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
ดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและ/หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายซ่ึงเปนผูรับจองซ้ือตามท่ีระบุในขอ 5.2 ภายใน 30 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.10  วิธีการสงมอบหุน

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในครั้งนี้ไวกับ บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด เพ่ือขอใหนําหุนท่ีตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซ้ือสามารถ
ขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตก
ตางกับกรณีที่ผูจองซือ้ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทาํใหผูจองซือ้ไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณี
ใดกรณีหน่ึงดังตอไปน้ี

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด  (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผู
จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีน้ี     นายทะเบียนของบริษัทฯ  คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผู จองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดทํา และสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือ ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนไดเร่ิมซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว


