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1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท ี่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพ ย

บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนหุนออกใหมท ี่เสนอขาย

จํานวน 60,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30.00 ของจํานวนหุนสามัญที่
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายหุนละ

1.00 บาท
1.90 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

114 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวนใน
การเสนอขายหุน ดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป (ผูอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพ ย) / นักลงทุนประเภทสถาบัน 50,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย

10,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวางอยางเพียงพอแลว
จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปน ผูมีอุป การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย หรือบุคคลที่มีความสัมพันธท างธุรกิจ กับ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เชน ลูกคาที่ท ําการซื้อขายหลักทรัพ ย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัท คูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูท ี่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่
มีความสัมพัน ธท างธุรกิ จ กับ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ธุรกิจ อื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลั กทรัพ ย เปนตน ทั้งนี้ไ ม
รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรรใหแ กตนเอง ผูบ ริห าร ผูถือ หุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูท ี่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย ตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน
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ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพ ย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญ ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัท หลักทรั พ ยเ พื่อ เปน ทรัพ ยสิ น ของตนเอง หรือ เพื่อ การบริ ห ารกองทุ น สว นบุคคล หรือ เพื่อ การจั ดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ)
ผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
1. บุคคล และ/หรือ นิติบ ุคคล ที่มีความสัมพันธท างธุรกิจอันดีกับบริษัทและ/หรือบริษัทยอย เชน ผูท ี่มีความสัมพันธ
ทางการคา ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบ ันหรือ
เคยในอดีต ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษานิติบ ุคคลดังกลาวดวย
2. บุคคล และ/หรือ นิติบ ุคคลที่บ ริษัท ตองการชักชวนใหมีความสัมพันธท างธุรกิจกับ บริษัท และ/หรือ บริษัท ยอ ย
ตอไปในอนาคต ทั้งนี้ อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ป รึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย
3. บุคคล และ/ หรือนิติบ ุคคลที่บริษัทพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําไมวา
ทางตรงหรือทางออมแกบริษัทและ/หรือบริษัทยอย ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบ ริห าร และผูมีอํานาจควบคุม หรือ ผู
ที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต
4. บุคคล และ/หรือ นิติบ ุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
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ทั้งนี้ ผูมีอุ ป การคุณ ดังกลาวขางตน ไมรวมถึง ผูบ ริ ห าร ผูถื อหุน รายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษั ท ใหญ และผู ที่
เกี่ยวของกับ บริษัท ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีผูมีอุป การคุณ
ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัท ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่
จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพ ย”) ในการรับ หุนสามัญ ของบริษัท เปน
หลักทรัพ ยจดทะเบียนในตลาดหลั กทรัพ ย บริษัท จึ งอาจมีความเสี่ ยงที่จ ะไมไดรับ อนุญ าตจากตลาดหลักทรัพ ย ทั้ง นี้
บริษัท ไดยื่นคําขอตอ ตลาดหลักทรัพ ยแลวเมื่อวั นที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เพื่อ ใหพิจารณารับ หุน ของบริษัท เป น
หลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัท หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ป รึกษาทางการเงินของบริษัท ได
พิจ ารณาคุณ สมบั ติของบริษัท เป นอย างดีแล วเห็ น ว า บริษั ท มีคุณสมบัติ ครบถว นตามขอ บัง คับ ตลาดหลั กทรัพ ย แห ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับ หลักทรัพ ยจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติ ม) ยกเวน คุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่อ งการกระจายการถือหุ น รายยอย และเมื่อบริษัท ได
จําหน ายหุ นตอ ประชาชนแลว จะทํา ใหบ ริษัท มีคุณสมบัติครบถ วนตามเกณฑการกระจายหุน รายยอ ย โดยบริษัท จะ
ดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมทั้งหมดของบริษัทจํานวน 31 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทรวมกันเทากับ
รอยละ 55 ของหุนที่จําหนา ยไดแลวทั้ง หมดของบริษั ท ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (ไมรวมกรณี มีการจัดสรร
หุนสวนเกิน) จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับ แตวันที่หุน ของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพ ยฯ
โดยภายหลังจากวันที่ห ุนของบริษัท ทําการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพ ยฯ
เรื่อง การหามผูบริห ารหรือผูถือหุนและผูท ี่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพ ยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามขอตกลงระหวางผูถือหุน) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวน
รอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือ นนับ แตวัน ที่หุน ของบริษัท เริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพ ยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
นอกจากนี้ กลุมผูถือหุนเดิมทั้งหมดของบริษัท จํานวน 31 ราย ซึ่งถือ หุน รวมกันทั้งทางตรงและทางออ มในบริษัท
รวมกันเทากับรอยละ 15 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ (ไมรวมกรณีมี
การจัดสรรหุนสวนเกิน) ตกลงทีฝ่ ากหลักทรัพ ยดังกลาวทั้งหมดไวกับบริษัท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(“ศูนยรับฝากหลักทรัพ ย”) เปนระยะเวลา 1 ป นับ แตวันที่หุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ยฯ (ตาม
ขอตกลงบริษัทกับศูนยรับฝากหลักทรัพ ย) โดยผูถือหุน จะสามารถทยอยขายหุนที่ฝากดังกลาวไดในจํานวนรอ ยละ 25
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ของจํา นวนหุ น ทั้ ง หมดที่ ฝ ากเมื่ อ ครบกํ า หนดเวลา 6 เดื อ นนั บ แต วั น ที่ ห ุน ของบริ ษั ท เริ่ ม ทํา การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท ี่เสนอขาย
ขอ บังคับ ของบริษัท ขอ 10. ระบุวา “หุน ของบริษัท ใหโอนกันไดโดยเสรี และหุน ที่ถือ โดยคนตางดาวในขณะใด
ขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จ ะ
ทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัท เกินอัตราสวนขางตน บริษัท มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทราย
นั้นได
คําวา “คนตางดาว” ตามขอ บังคับ ฉบั บ นี้ ใหมี ความหมายตามนิ ยามคําว า “คนตา งดา ว” ตามกฎหมายว าดวยการ
ประกอบธุรกิจของคนตางดาว”
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท ี่เสนอขาย
การกํ าหนดราคาเสนอขายหุน สามัญ ของบริ ษัท ในครั้ งนี้ ใช วิธี การเปรียบเทีย บราคาตลาดที่ ส ามารถอ างอิง ได
(Market Comparable) โดยพิจ ารณาจากอัตราสวนราคาตอ กําไรสุท ธิตอหุน (Price to Earning per share Approach) ของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ทั้งหมด ในชวงระยะเวลา 3 เดือน จนถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2552 ซึ่งมีคาเทากับ
13.03 เทา ในขณะที่ราคาที่จะเสนอขายเทากับ 1.90 บาทตอ หุน โดยมูล คากําไรสุท ธิตอหุนของบริษัท คํานวณจากกําไร
สุทธิของไตรมาสที่ 1 ของป 2552 ซึ่งเทากับ 30.16 ลานบาท รวมกับ กําไรสุท ธิของไตรมาสที่ 2 ของป 2552 ซึ่งเทากับ
19.56 ลานบาท และประมาณการกําไรสุทธิในไตรมาสที่ 3 และ ไตรมาสที่ 4 ของป 2552 ซึ่งกําหนดใหเทากับในไตรมาส
ที่ 2 ของป 2552 ซึ่งเทากับไตรมาสละ 19.56 ลานบาท ซึ่งรวมกันแลวจะไดกําไรสุท ธิของป 2552 ประมาณ 88.84 ลาน
บาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน
200 ลานหุน จะได คาอัตราสวนราคาต อกําไรสุท ธิเ ทากับ 4.32 เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกํา ไรสุท ธิตอ หุนดังกลา ว
คํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานและโครงการในอนาคตของบริษัท ซึ่ง
เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

สวนที่ 3 หนา 4

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพ ย คันทรี่ กรุป จํากัด(มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2205-7000 โทรสาร : 0-2252-8286
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพ ย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ชั้น 8,12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิท ยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพ ย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 0-2635-1700 โทรสาร : 0-2635-1662
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 60,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและ
ราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1
และผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ แบบ
รับประกันผลการจําหนายหลักทรัพ ย (Firm Underwriting Basis) ภายใตเ งื่อ นไขที่ระบุไวในหนังสือ สัญ ญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับ ประกันการจําหนายหุนของบริษัท
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คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เซาทเทิรนสตีล จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนายใหแ ก
ผูจัด การการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ ระบุไว ในข อ 5.2.1 และผูจัดจํา หนา ยและรับ ประกัน การ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ 5,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5 วัน
นับ แตวันปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 60,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 1.90 บาท รวม
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

114,000,000 บาท
5,000,000 บาท
109,000,000 บาท
1.82 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน

91,200 บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย

25,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพ ยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

5,000,000 บาท

คาใชจายอื่นๆ * โดยประมาณ

3,500,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น
8,716,200 บาท
หมายเหตุ: * คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาทีป่ รึกษาทางกฎหมาย คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่ม
ทุน คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารตางๆ รวมทั้งคาโฆษณาและประชาสัมพันธ
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติ ดต อ ขอรั บ หนั งสื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ดการการจั ดจํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ห นังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
สําหรับ นักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ดต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ชวน และใบจองซื้ อ ได ท ี่สํ า นั กงานและสาขาของผู จัด การการจั ดจํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ห นังสือ ชี้ชวนมีผ ลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย
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สําหรับ ผูมีอุป การคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ห นังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใชจ นถึงวัน
สิ้นสุดการเสนอขาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท และ/หรือบริษัท ยอย สามารถทําการดาวนโหลด
(Download) หนั ง สื อ ชี้ ช วนจากเว็ บ ไซต ข องสํ า นั กงานคณะกรรมการกํา กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพ ยที่
รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท ใหญ บริษัทยอยของบริษัท ตนเอง และผูที่เกี่ยวขอ ง
เวน แต เป นการจั ดสรรหลัก ทรั พ ย ที่เหลือ จากการจองซื้อ ของผูจ องซื้อหลัก ทรั พ ยทั้ งหมด ทั้งนี้ เป นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํา กับ หลักทรัพ ยและตลาดหลั กทรัพ ยที่ กธ. 14/2546 เรื่อ ง หลักเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีการในการจั ด
จําหนายหลักทรัพย ฉบับ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแก
บุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท ี่ออกใหม ลงวัน ที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแต
เปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจ องซื้อหลักทรัพยท ั้งหมด
บริษัท มีวัตถุป ระสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไป (ผูมีอุป
การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพ ย)/ นักลงทุนสถาบัน จํานวน 50 ลานหุน และ(ข) ผูมีอุป การคุณของบริษัท และ/หรือ
บริษัทยอย จํานวน 10 ลานหุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับ บุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับ ของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิท ธิในการใชดุลยพินิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ป ระสบความสําเร็จ ในการ
ขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญ ในครั้งนี้เ ปนการปฏิบ ัติเพื่อใหส อดคลอ งกับ คุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับ ของตลาดหลักทรัพ ยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ หลักทรัพ ยจ ดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยัน การนําหุน เขาบัญ ชีใหแ กผูจ องซื้อที่ป ระสงคจ ะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพ ยซึ่งผูจองซื้อ มีบ ัญ ชีซื้อขายหลักทรัพ ยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อ หุนที่
ประสงคจะรับ ใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วันทําการ นับ แตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยจะพิจารณาจากปจ จัย
ตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
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การจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวขอ งทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ
กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนตน โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแ กบ ุคคลใดก็ได และหากยอด
การจองซื้ อหุ น ของผู จ องซื้อ บุ คคลทั่ว ไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผู จัด การการจั ดจํ าหนา ยและรับ ประกัน การ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัด จําหนายและรับ ประกันการจําหนายขอสงวนสิท ธิ ในการปดรับ จองซื้อหุนกอ นครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบ ุคคลใดในจํานวนมากนอ ยเทาใดก็ได หรือ จะปฏิเ สธการจัดสรรหุน
ใหแ กบ ุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อ หุ นของนักลงทุนสถาบัน ครบตามจํา นวนที่กําหนดแลว ผูจัด การการจั ด
จําหนายและรับ ประกันการจําหนายขอสงวนสิท ธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัท ยอย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัท และ/หรือ บริษัท
ยอยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับ จองซื้อ
หุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
(ก) ผูจองซื้อ จะตองจองซื้อหุน ขั้น ต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ ชื่อ หากผูจ องซื้อ
เปนนิติบ ุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอ ง หรือ ในกรณีที่ไมมีบัตรประจํา ตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเ ลขประจําตั ว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ ง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพ รอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดย
ผูป กครอง)

-

ผูจ องซื้อประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติตางดาว : สําเนาใบตา งดาวหรือ หนังสือ เดินทางพรอ มลงนาม
รับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ หุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
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-

ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่
20 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือชี้ชวนฉบับ นี้มีผ ล
บังคับ ใช แตไมเกินวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพ ย กับ ผู จัดการการจัด จํา หนา ยและรั บ ประกั น การจํา หน า ย ตามขอ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ ชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อ ที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเ ช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอ มสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหน ายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไว ในข อ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกั นการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับ ประกั นการจําหน ายจะเปน ผูท ําการโอนเงิน ของยอดจองซื้ อรวมเขาบัญ ชี “บัญ ชีจ องซื้อหุน เพิ่มทุ น
บริษัท เซาทเทิรน สตีล จํากั ด (มหาชน)” เลขที่บัญ ชี 227-203962-5 ประเภทบั ญ ชี ออมทรัพ ย ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขายอย อาคารคิวเฮาส ลุมพินี
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอ มเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่น ความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเ วลา 9.00 – 16.00 น. ของ
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วันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานใน
การรับ จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อ ไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ
5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อ จะตองจองซื้อหุน ขั้น ต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอ มลงลายมือ ชื่อ โดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับ ตราสําคัญ ของนิติบ ุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่
20 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือชี้ชวนฉบับ นี้มีผ ล
บังคับ ใช แตไมเกินวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
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-

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนายจะเปนผูท ําการโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมเขาบัญ ชี “บัญ ชีจองซื้อ หุนเพิ่มทุน บริษัท เซาท
เทิรนสตีล จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญ ชี 227-203962-5 ประเภทบัญ ชี ออมทรัพ ย ธนาคารไทยพาณิช ย
จํากัด (มหาชน) สาขายอย อาคารคิวเฮาส ลุมพินี

(ช) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอ มเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่น ความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวัน ที่ 19 -21 สิงหาคม 2552 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับ จองซื้อ จะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ซ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อ และไดชําระคาจองซื้อ ไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงินไมได ทั้งนี้
ผูจัด การการจัดจํ าหนายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิ ท ธิย กเลิ กการจองซื้อ ของผูจ องซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
(ก) ผูจองซื้อ จะตองจองซื้อ หุน ขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวี คูณของ 100 หุน โดยผูจ องซื้อตอ ง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ ชื่อ หากผูจ องซื้อ
เปนนิติบ ุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอ ง หรือ ในกรณีที่ไมมีบัตรประจํา ตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเ ลขประจําตั ว
ประชาชนหรือ สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเ ลขประจําตัวประชาชน พรอ มทั้งลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอ มลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตองโดยผูปกครอง)

-

ผูจ องซื้อประเภทบุค คลธรรมดาสัญ ชาติตางดาว : สําเนาใบตา งดาวหรือ หนังสือ เดินทางพรอ มลงนาม
รับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ หุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจ องซื้อ ประเภทนิติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สําเนาหนัง สือ รั บ รองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือ นกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญ การจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหส นธิ ข อบังคับ และหนังสือ รับ รองที่ อ อกไม เกิน 6 เดือนกอนวัน จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
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สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 19 -21 สิงหาคม 2552
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 19 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่
20 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือ เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือชี้ชวนฉบับ นี้มีผ ล
บังคับ ใช แตไมเกินวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเ ปดบัญ ชีเ พื่อ ซื้อ
ขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2552 และเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 21 สิงหาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้ อที่ ชําระเงิ นค าจองซื้ อหุ นดวยเช็ค หรือ แคชเชี ยรเช็ค หรื อดร าฟท ให ขีดคร อ มสั่ งจ ายผู จั ดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนายจะเปนผูท ําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เซาทเ ทิรนสตีล
จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญ ชี 227-203962-5 ประเภทบัญ ชี ออมทรัพ ย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขายอย อาคารคิวเฮาส ลุมพินี
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอ มเงินคา จองซื้อในขอ (ค) มายื่น ความ

จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวัน ที่ 19 -21 สิงหาคม 2552 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับ จองซื้อ จะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อ ไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงินไมได ทั้งนี้
ผูจัด การการจัดจํ าหนายและรั บ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิ ท ธิย กเลิ กการจองซื้อ ของผูจ องซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีท ี่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ในกรณีท ี่มีการจองซื้อ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพ ยผานผูจัด
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จําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจใน
อนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่น ๆ กับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุป การคุณของบริษัทและ/หรือ บริษัท ยอ ย ในกรณีท ี่มีการจองซื้อ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่
เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อ ที่ไมไดรับ การจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนิน การใหมี
การสงมอบเงินคาจองซือ้ หุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแ กผูจ องซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรร
โดยจ ายเป น เช็ คขี ดคร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้อ ตามชื่ อ ของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไว ใ นใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หุน ทั้งนี้ กรณีท ี่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีห นาที่รับ ผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอ ป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืน เงินคาจองซื้อ หุนทางไปรษณียล งทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจ องซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปน ผลมาจากความไมครบถวน
ของชื่ อ ที่อ ยู ที่ ผูจ องซื้อไดระบุ ไวในใบจองซื้ อ ผูจั ดการการจัดจํ าหนายและรับ ประกั น การจําหนาย และ/หรือ ผูจั ด
จําหนายและรับ ประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับ จองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จ องซื้อ
จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อ หุนใหแกผูจ องซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแ กผูจ องซื้อที่
ไดรับ การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปน เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจ องซื้อตามชื่อ ของผูจ องซื้อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูของผูจ องซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีท ี่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจั ดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรื อ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตอ งทําการชําระดอกเบี้ยใหแ กผูจ องซื้อ หุน
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ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรรคืน นับ จากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ ไดรับ คืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิท ธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอ ไป หากเกิดการสูญ หายใน
การจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับ ผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับ จองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อ ใหแ กผูจ องซื้อ ที่ไมไดรับ การจัดสรรเนื่องจากการปฏิบ ัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมทํา
การติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนายรายที่เปนผูรับ จองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวา
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอ งแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ คืน เงินคาจองซื้อ แลวโดยชอบ และผูจ องซื้อ ไมมีสิท ธิเรียกรอ งดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียนหุน
ใหกับบริษัท และใหบริการรับ ฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อ สามารถใชบ ริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อ ใหผูจ องซื้อสามารถ
ขายหุ นสามัญ ในตลาดหลั กทรั พ ยไดทัน ที ที่ตลาดหลักทรัพ ยอ นุญ าตให ห ุนของบริ ษัท เริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับ ใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับ ใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุน ของบริษัท
คือ ศูนยรับ ฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ การจัดสรรใหแกผูไดรับ การจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วัน ทําการนับ จากวันปดทําการจอง
ซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับ การจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยไดจ นกวาจะ
ไดรับ ใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่ห ุนของบริษัท ไดรับ อนุญ าตใหเขาทําการซื้อ ขายในตลาดหลักทรัพ ย
แลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบ ริการของศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ย กลาวคือ ผูจ องซื้อ ประสงคที่จ ะฝากไวใน
บัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบ ัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูน ย
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รับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ ผูฝ าก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพ ยจ ะบันทึกยอดบัญ ชีจํานวนหุนที่บ ริษัท หลักทรัพ ยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนในกรณีนี้ผูท ี่ไดรับ การจัดสรรจะสามารถขายหุน ที่ไดรับ การ
จัดสรรในตลาดหลัก ทรั พ ยไดทั น ที ที่ต ลาดหลัก ทรั พ ยอ นุญ าตให ห ุน ของบริษั ท ทําการซื้ อขายได ในตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ ชื่อ เจาของ
บัญ ชีซื้อขายหลักทรัพ ยท ี่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท หลักทรัพ ยดังกลาว มิฉ ะนั้น แลว
บริษัทขอสงวนสิท ธิท ี่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมป ระสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ย โดยผูจ องซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัท ผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญ
ที่ไดรับ จั ดสรรฝากไวกับ ศู นยรับ ฝากหลักทรัพ ย และศูนยรับ ฝากหลั กทรัพ ยจ ะบันทึกยอดบัญ ชีจํ านวนหุ น
สามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อ ไดรับ การจัดสรรไวในบัญ ชีของบริษัท ผูอ อกหลักทรัพ ย สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับ จากวัน ปดการจองซื้อ หุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับ การ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพ ยอนุญ าตใหห ุ
ตของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพ ย และหากผูจองซื้อ ตอ งการถอนหุน สามัญ ออกจากบัญ ชีของ
บริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู จ องซื้ อ สามารถติด ต อ ได ที่ ศู น ย รับ ฝากหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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