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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการ

เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายละเอียด
ดังนี้

ผูเสนอขาย : บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
SC Asset Corporation Public Company Limited

ท่ีอยูผูเสนอขาย : 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ  10900

การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนทั่วไปทั้งจํ านวน
จํ านวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : 64,600,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ  20.12  ของหุน

ท่ีเรยีกชํ าระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 10 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 15 บาท
มูลคารวมของหุนใหมท่ีเสนอขาย : 969 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป 41,220,000 หุน
เสนอขายนักลงทุนประเภทสถาบัน 19,380,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ 4,000,000 หุน

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลมิใชนักลงทุนสถาบันที่เปนลูกคาหรือ
บคุคลทีค่าดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ท่ีมีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้

(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือ

เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
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(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (9)
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(11) กองทนุบ ําเหน็จบํ านาญขาราชการ
(12) กองทนุสํ ารองเลี้ยงชีพ
(13) กองทุนรวม
(14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว  ตั้ง

แตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
(15) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบ

หาของจํ านวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(16) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม
(17) ส ํานกังานประกันสังคม

ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัท  
เอสซ ี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหนี้การคา 
เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิท่ีจะเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่เสนอ
ขายใหนักลงทุนในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํ านวน 64,600,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา

เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษัทไดย่ืนคํ าขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 

กันยายน 2546 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทได
จํ าหนายหุนตอประชาชนทั่วไปซึ่งทํ าใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว 
บรษัิทจะดํ าเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํ ากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท
จะกระท ํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยใน
บรษัิทมีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจ ํานวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อ
ของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํ ารอง
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ขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุน 
ดังกลาวไวในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการ
รองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูย่ืนคํ ารองขอภายใน 7 
วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระ
ราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542

3. ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดกระทํ าโดยวิธีสวนลดกระแสเงินสด 
(Discounted Cash Flow) จากการประมาณการผลการดํ าเนินงานของบริษัทในระยะเวลา 3 ป ซึ่งราคาใน
การเสนอขายครั้งนี้คาดวาจะทํ าใหสามารถจํ าหนายหลักทรัพยไดหมดและทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินที่
ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพใน
ตลาด

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 14, 18 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท 0-2217-8888  โทรสาร 0-2216-9261

(ข) ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวง
คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  10110
โทรศัพท 0-2686-6000 โทรสาร 0-2661-9988

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ  10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1704

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10300
โทรศัพท 0-2657-7900 โทรสาร 0-2658-1258

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิช่ัน จํ ากัด
เลขท่ี 540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ  10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด (มหาชน)
เลขท่ี 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร 
กรุงเทพฯ  10120
โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก) เง่ือนไขการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บรษัิท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการ 
การจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
ตามทีร่ะบไุวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่ง
จะเสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํ านวน 64,600,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 
และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามขอ 5.2 รับประกันการจํ าหนายภายใต
เง่ือนไขทีร่ะบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

(ข) คาตอบแทนการจัดจํ าหนาย
บรษัิทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย ใหแก
ผูจัดการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 24,225,000 บาท
โดยจะชํ าระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย

(ค) จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจ ํานวน 64,600,000 หุน ในราคาหุนละ 15 บาท 969,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย ประมาณ 24,225,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ 944,775,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ 14.625 บาท
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5.4  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 775,200 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 24,225,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 400,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*1,655,000 บาท
คาใชจายอื่นๆ ** ประมาณ 11,000,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 38,355,200 บาท

หมายเหตุ  :  คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
      *ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
      **คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชา-
         สัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดท่ีสํ านักงานและสาขา
ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
สามารถรับได ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ

สํ าหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน/ผูมีอุปการะคุณ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดท่ีสํ านักงานและสาขา
ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดย
หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ

ท้ังนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการะคุณของบริษัทสามารถ ดาวน
โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก Website ของส ํานกังานคณะกรรมการกํ ากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามญัครั้งนี้ไดกอนทํ าการจองซื้อหุนสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายและผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จํ าหนายจะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํ านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูท่ีเกี่ยวของ ตามประกาศคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กธ.14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไขและวิธี
การในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี 
กจ.37/2544, กจ.43/2544, กจ.50/2545 และ กจ.12/2546 วาดวยการจอง การจัดจํ าหนาย
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และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจอง
ซื้ออื่นทั้งหมด

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่ว
ไป 41,220,000 หุน (2) นักลงทุนประเภทสถาบัน 19,380,000 หุน (3) ผูมีอุปการะคุณ
4,000,000 หุน ท้ังนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่
ก ําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอ
สงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท 
เพือ่ท ําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสํ าเร็จในการขายสูงสุด

5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ

ประกนัการจํ าหนาย หรอืผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละราย โดยจะจัดสรรแกบุคคล
ใดในจ ํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํ านวนขั้นตํ่ า 
100 หุนและเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํ านวนที่
ก ําหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด

จํ าหนายและรบัประกนัการจํ าหนาย จํ านวนหุนที่จัดสรรใหรายใดจะมีจํ านวนขั้นตํ่ า 100 หุนและ
เปนจ ํานวนทวคีูณของ 100 หุน ท้ังนี้หากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
ใหการจัดสรรหุนแกผูมีอุปการะคุณใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท ท้ังนี้จํ านวนหุนที่จัดสรรให

แกผูมอุีปการะคุณรายใดจะมีจํ านวนขั้นตํ่ า 100 หุนและเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน

บรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบ
ยืนยนัการนํ าหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผู
จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทาง
ไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
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ช่ือบัญชี บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 127-4-52515-1 (ออมทรัพย)
ธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขาซอยอารี

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุนและเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน 

ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดย
ผูมอํี านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส ําเนาบตัรประจํ าตัวประชาชน

พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีท่ีไมมีบัตรประจํ าตัวประชาชน ให
แนบส ําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือสํ าเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มี เลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนาม
รับรองสํ าเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํ ายินยอมของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครองที่
ผูปกครองลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง และสํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : ส ําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ
เดนิทาง พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือ
รับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคนั้นและประทับตรา
ส ําคญัของนติบิคุคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน สํ าเนาใบ
ตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือ
ส ําคญัการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออก
ไมเกนิ 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
ส ําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2546

(ค) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้



บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนา 8

ค.1หากท ําการจองซื้อในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคา
จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียก วา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
ส ํานกัหกับญัชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง หรือชํ าระเปนเงิน
สดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา ”Automatic Transfer
System” หรือ “ATS)

ค.2หากท ําการจองซื้อในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง
ซือ้ครัง้เดยีวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ท้ังนี ้ การช ําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่
ไดเปดบญัชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ท่ีไดดํ าเนิน
การแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ สวนการชํ าระเงินคาจองซื้อ
เปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกนัการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาว
ขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุน
เพิ่มทุน บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
ตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ
ผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายตามสถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2546

(จ) ผูจองซือ้ทีย่ื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะ
ขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)-(ง) ได

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน

ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ พรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี)
และแนบสํ าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอน
วนัจองซือ้ พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทบัตราส ําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชน สํ าเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2546

(ค) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1หากท ําการจองซื้อในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคา

จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
ส ํานกัหกับญัชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง หรือชํ าระเปน
เงินสดหรือเงินโอน

ค.2หากท ําการจองซื้อในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง
ซือ้ครัง้เดยีวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ท้ังนี ้การชํ าระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ า
การโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เอสซี
แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
ตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตาม
สถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
3-5 พฤศจิกายน 2546

(จ) ผูจองซือ้ทีย่ื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 
5.7.2 (ก)-(ง) ได

5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน

ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดย
ผูมอํี านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : ส ําเนาบตัรประจํ าตัวประชาชน

พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีท่ีไมมีบัตรประจํ าตัวประชาชน ให
แนบส ําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือสํ าเนาเอกสาร
ทางราชการอื่นที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสํ าเนา
ถกูตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํ ายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) ส ําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรอง
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สํ าเนาถูกตอง และสํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรอง
ส ําเนาถูกตอง)

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : ส ําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ
เดนิทาง พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : ส ําเนาหนังสือ
รับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท่ีออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา
ส ําคญัของนติบิคุคล (ถามี) พรอมแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน สํ าเนาใบ
ตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : ส ําเนาหนังสือ
ส ําคญัการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ท่ีออก
ไมเกนิ 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
ส ําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2546

(ค) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1หากท ําการจองซื้อในวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคา

จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
ส ํานกัหกับญัชีเดียวกัน โดยจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง หรือชํ าระเปนเงิน
สดหรือเงินโอน

ค.2หากท ําการจองซื้อในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง
ซือ้ครัง้เดยีวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ท้ังนี ้การชํ าระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปน ผูทํ า
การโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เอสซี
แอสเสท คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”

(ง) ผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
ตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ จํ าหนาย ตาม
สถานที่ท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
3-5 พฤศจิกายน 2546
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(จ) ผูจองซือ้ทีย่ื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว 
จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ท้ังนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไม
ครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ง) ได

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคล
ท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะ
พจิารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกนัการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ การมีธุรกิจ
ท่ีเกีย่วของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนตน

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณท่ีีมกีารจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุน
ประเภทสถาบัน ใหอยู ในดุลยพินิจของผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ 
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)

5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภท ผูมี
อุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไป มีรายละเอียด 
ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะ
ทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ 
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก 
ผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจอง
ซือ้หุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจอง
ซือ้หุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผู
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จองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายจะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแก 
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะ
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และ 
ผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

(ค) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจ ํานวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผาน
ตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจอง
ซือ้หุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะ
เวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
นบัจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคา
จองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน/  
ผูมีอุปการะคุณ มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจาก
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
หุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอย
ท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ี
ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ท้ังนี้ ใน
กรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
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นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่
พนก ําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว 
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว  ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ 
อีกตอไป

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่อง 
มาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อ เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

(ค) ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจาก
ผูจองซือ้หุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคา
จองซื้อใหแกผู จองซื้อหุ นที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจาก
จํ านวนเงนิคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู ท่ีระบุ
ในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้
ไวกบั บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสู ระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless 
System) ไดทันที ท้ังนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผู
จองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จนกวาจะไดรับใบหุน
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ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อ
สามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ 
บริษัทจะสงมอบใบหุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการ
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ 
บรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Scripless System) กลาวคือ 
ผูจองซื้อหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อ
ขายหลกัทรพัยอยู กรณีนี้บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท 
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรพัย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพย
นัน้ฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่
ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวัน
ปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย อนุญาตใหหุนของบริษัท ทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีท่ีผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตอง
ตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของ
บรษัิทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุน
ใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ 
บรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Scripless System) กลาวคือผู
จองซื้อหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญขีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600 เพือ่ขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท 
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณี
นี้ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัท 
ทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


