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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) ประสงคจะขอเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนรวม 50,000,000 หุนใหแก
ประชาชน ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ประเภทและลักษณะของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย
: บริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Thanasiri Group Public Company Limited
ที่อยูผูเสนอขาย
: 650 ,652 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบําหรุ เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท 02-886-4888 โทรสาร 02-886-4878
ลักษณะหลักทรัพย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: 50,000,000 หุน สําหรับการเสนอขายหุนตอประชาชน คิดเปนรอยละ
20.0 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ และรอยละ 19.6
ของทุ น จดทะเบี ย นทั้ ง หมดภายหลั ง การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ของ
บริษัทและการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของ
บริษัทใหกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทและบริษัท
ยอย
มูลคาที่ตราไว
: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ
: 1.75 บาทตอหุน
มูลคารวม
: 87,500,000 บาท
ระยะเวลาจองซื้อ
: ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 ถึง 4 ธันวาคม 2552

1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชน ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
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• เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
• เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

25,000,000
25,000,000

หุน 50.0 %
หุน 50.0 %

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในขอ 5.6 ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(ก) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามนิยามที่กําหนด
ไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามใน
ประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ
ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณ
ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ
โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่
เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายรับประกันการจําหนาย ตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน มี
ความสัมพันธอันดี ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมตอบริษัทฯ
บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม รวมตลอดถึงผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคูคาที่ติดตอ เคย
ติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ผูมีอํานาจ
ควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตนตามที่ไดนิยามไวในประกาศ
ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้ การจัดสรรหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภท (ก) และ (ข) เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุม
บุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางไดอยาง
เพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
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1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 50,000,000 หุนที่เสนอขายใหกับประชาชนในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชน
เทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2552 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดแจงวา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ แลว เห็นวา หลักทรัพยของบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม
เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ ม เอ ไอ ได
ยกเวน คุ ณ สมบั ติ เ รื่ อ งการกระจายการถื อ หุ น รายย อ ยซึ่ ง บริ ษั ท ฯ จะตอ งมี ผู ถื อ หุ น
รายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผูถือหุน
ดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองดําเนินการหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยวาดวยการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนดนําหุน
และหลักทรัพยจํานวนรวมกันรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนออกขายภายใน 1 ป
นับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเมื่อครบกําหนด 6 เดือน สามารถทยอย
ขายหุนหรือหลักทรัพยไดรอยละ 25 ของหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขาย ดังนั้น กรณีนี้บริษัทฯ จึงยังคงมี
ความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน

1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลง
สภาพเปนหุนในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายใน
กําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุน
ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขาย
หุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุน
ของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 35 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ การโอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวน
เกินกวาอัตราสวนดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลนั้นได
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3.

การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผู รั บ โอน และส ง มอบใบหุ น ให แ ก ผู รั บ โอน การโอนหุ น จะใช ยั น กั บ บริ ษั ท ฯ ได เ มื่ อ บริ ษั ท ฯ ได รั บ คํ า ร อ งขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไวใน
สมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอนั้น หรือหาก
บริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน และเมื่อหุนของ
บริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้กําหนดจากการ
ประเมินหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
(Market Comparable) โดยพิจารณาใชอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (Price to Earing Ratio: PER) ของ
หลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือนยอนหลังอยูที่ (ตั้งแต 15 สิงหาคม ถึง 15
พฤศจิกายน 2552) มีคาเฉลี่ยเทากับ 12.18 เทา และคูณดวยกําไรสุทธิตอหุนปรับลด (Fully Diluted) ซึ่งมีคาเทากับ
0.19 บาทตอหุน (คํานวณจากผลกําไรงวด 9 เดือน ป 2552 และปรับใหเปนเต็มป (annualize) ซึ่งเทากับ 48.03
ลานบาท หารดวยจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้เทากับ 250 ลานหุน) และ
กําหนดสวนลดราคาเสนอขายประมาณรอยละ 24.38 ราคาหุนสามัญที่เสนอขายอยูที่ 1.75 บาทตอหุน คิดเปน
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิประมาณ 9.21 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรจากการดําเนินงานปกติตอหุน (PER) ดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานใน
อดีต และไมไดพิจารณาผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการ
ตัดสินใจลงทุน

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค หรือขอจํากัด
ในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยประเภทหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
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175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 ชั้น 15 อาคารวรวิทย
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
999/9 ชั้น 9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
ถ. พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนจํานวน 50,000,000 หุน ตามราคาที่ระบุในขอ 1 และ
ตกลงมอบหมายใหผู จัดจํา หนา ยหลักทรัพ ยตามที่ไ ดร ะบุไ วใ นขอ 5.2 รับ ประกัน การจํา หนา ยประเภท
รับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได
(ข) บริษัทฯ ไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
[โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9] เมื่อ
เกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ
ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยการชําระเงินดังกลาว
จะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่ผเู สนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.75 บาท
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุนโดยประมาณ
5.4

ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้
87,500,000
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (1)
– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
70,000
– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (2) 87,500
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ
89,600
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
3,000,000
– คาธรรมเนียมอื่น ๆ (3)
2,700,000
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
5,997,100
หมายเหตุ

5.5

87,500,000
5,997,100
81,502,900
1.63

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(1) ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีหัก ณ ที่จาย
(2) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(3) คาธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษากฏหมาย คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
• สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
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ขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอ
ขาย
• สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูล
ไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จากเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแก
บุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปจํานวน
25,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 25,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่
ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนด เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเป
นหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 25,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุในขอ
5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการ
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จองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

ขอ

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 25,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใด
ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน
1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดก็ได
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของ
วันที่ 3 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
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• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่
ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับ
การรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของ
สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
เ งิ น ค า จ อ ง ซื้ อ ค รั้ ง เ ดี ย ว เ ต็ ม จํ า น ว น ที่ จ อ ง ซื้ อ ใ น ร า ค า เ ส น อ ข า ย 1.75 บ า ท ต อ หุ น
โดยชําระเปนเงินโอนเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค
(หรือ ที่ เ ร ียกวา
“เช็คธนาคาร”)
หรื อ ดร า ฟท ลงวั น ที่ 3 ธั น วาคม 2552
และต อ งสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก บั ญ ชี ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครได ภ ายใน 1
วันทําการถัดไป
ทั้งนี้การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่
อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1
และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.2
ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอั
ตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายกําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2
แตละรายจะกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด
(มหาชน)” เลขที่บัญชี 184-0-68619-8 ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด
(มหาชน) สาขา บางพลัด
(ค) ผู จ องซื้ อ ต อ งนํ า ใบจองซื้ อ เอกสารประกอบการจองซื้ อ ในข อ (ก)
พร อ มเงิ น ค า จองซื้ อ
หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า มี ก ารชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ หุ น หรื อ โอนเงิ น ค า จองซื้ อ หุ น ตามข อ (ข)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา
9:00 น. ถึง 16:00น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)(ค)

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา
9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง
ที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับ
การรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของ
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สถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 12:00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 1.75 บาทตอ
หุน โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2552 และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย
เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแส
รายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ธนาสิริ กรุป จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 184-0-68619-8 ประเภทบัญชี
ออมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางพลัด
พร อ มเงิ น ค า จองซื้ อ
(ค) ผู จ องซื้ อ ต อ งนํ า ใบจองซื้ อ เอกสารประกอบการจองซื้ อ ในข อ (ก)
หรื อ หลั ก ฐานที่ แ สดงว า มี ก ารชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ หุ น หรื อ โอนเงิ น ค า จองซื้ อ หุ น ตามข อ (ข)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2552 ถึง
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
(ง) ผูจ องซื้อ ที่ยื่ น ความจํ า นงในการจองซื้อ และได ชํา ระค า จองซื้อ หุน สามั ญ แล ว จะยกเลิ ก การจองซื้ อ
และขอเงิ น คืน ไม ไ ด ทั้ง นี้ผูจั ด การจั ดจํ า หน า ยและรับ ประกัน การจํา หน า ยมี สิท ธิ ย กเลิก การจองซื้ อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ค)
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5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณ
การซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสทางธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ
หรือดานอื่นๆ กับผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูใน
ดุลยพินิ จ ของคณะกรรมการบริษัท ฯ หรือ บุ ค คลที่ไ ดรับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษั ท ฯ ร ว มกั บ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ
หุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่
พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของ
ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติ
เขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14
วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมได
รับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ
อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุ
ไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจอง
ซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน หรือ เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขใน
การจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจํา หนา ยและรับประกันการจําหนา ยรายที่เป นผูรับจองซื้อ หุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหระยะเวลาใน
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การดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ สั้นลง และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขาย
หุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ ประสงคที่
จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของ
บริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุน และจะออกหลักฐานการรับ
ฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
แลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการ
นับแตวันปดการจองซื้อหุน และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปด
การจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และ
หากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อรายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนไดทัน
ภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) นายทะเบียนหุน
ของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
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จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่
จะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน
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