บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
ของ บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
ที่อยูผูเสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย
มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขายหุนละ
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Symphony Communication Public Company Limited)
: 123 ซันทาวเวอรส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
: 72,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 24 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
: 17-19 พฤศจิกายน 2553
: 1.00 บาท
: 8.80 บาท
: 633,600,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 72,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายใน
เบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
36,000,000
หุน
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
28,500,000
หุน
เสนอขายตอผูมีอปุ การคุณของบริษัท
7,500,000
หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอ
ขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนแตละประเภทเปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการ
เสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุม
บุคคลทั้งสามดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรร
ตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวดานลาง แต
เปนผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแกลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการ
ซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 บริษัท
ใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุน
สามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอย
เทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาด
วาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)
ธนาคารพาณิชย
(2)
บริษัทเงินทุน
(3)
บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4)
บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5)
บริษัทประกันภัย
(6)
สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7)
ธนาคารแหงประเทศไทย
(8)
สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9)
กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
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(12)
(13)

กองทุนรวม
ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ การจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ/
หรือทําคุณประโยชนตอบริษัท ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา
ทั้งในอดีตและปจจุบัน อดีตผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชย ใน
กรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวหรือของบริษัทที่
เกี่ยวของของนิติบุคคลดังกลาวทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนในแตละประเภทขางตน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทจํานวน 72,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญที่จําหนายแลวของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 2553 ทั้งนี้
บริษัทหลักทรัพยธนชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลววามี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.
(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจาย
การถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 รายและถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวย
การซื้อขายเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการ
กระจายหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว
หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่
ถูกสั่งหามขายดังกลาว
ทั้งนี้ผูถือหุนเดิมกอนเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป ไดตกลงยินยอมวาจะไมนําหุนอีกจํานวน 59,799,980
หุน (หรือคิดเปนอีกรอยละ 19.93 ของทุนชําระแลวหลังเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไป) ซึ่งเปนสวนที่ไมไดติดเกณฑ
Silent Period ตามเกณฑของตลาดหลักทรัพยออกจําหนายเปนระยะเวลา 3 เดือน นับแตวันที่หลักทรัพยของบริษัท
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษทั จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอน
กับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียน
การโอนหุนแลว และจะใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไวในสมุดทะเบียนหุน
แลวเทานั้น บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการ
โอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยให
เปนไปตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 (ตามที่ไดมีการแกไข)
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ไดทําโดยการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2553 ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของผู
ลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ที่ระดับตางๆ แลวเปดโอกาสใหผูลงทุน
สถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อ มายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดย
ชวงราคาที่ใช Book Building อยูระหวาง 8.20 – 8.80 บาทตอหุน
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0159 โทรสาร 0-2696-0177
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 ออลซีซั่นสเพลส อาคารซีอารซีคอมเพล็กซ ชั้น 8,12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 45
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
เลขที่ 999/9 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 16
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2264-5888 โทรสาร 0-2264-5936
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บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3
ชั้น 20-21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2949-1280 โทรสาร 0-2949-1001
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
เลขที่ 999/9 ชั้น 9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2624-8888,0-2207-2888 โทรสาร 0-2624-8899
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3797
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3, 9 และ 11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1888 โทรสาร 0-2285-1905
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท ตกลงมอบหมายใหผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปจํานวน 72,000,000 หุนตามลักษณะการเสนอขายและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 มีขอ ตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน
(Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงิน 19,008,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ
หลังจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจ ัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
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(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 72,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8.80 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ

633,600,000
19,008,000
614,592,000
8.536

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
506,880 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
72,000 บาท
19,008,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซือ้ หุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
120,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (1) 200,000 บาท
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ (2)
5,602,455 บาท
รวมคาใชจายทัง้ สิ้น ประมาณ
25,167,335 บาท
หมายเหตุ : (1) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(2) คาใชจายอืน่ ๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแต
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ตอ ขอรั บ หนั งสื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุน สามั ญ เพิ่ มทุ น ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อ ในวันและเวลาทําการของของผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติ ด ตอ ขอรั บ หนั งสื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุน สามั ญ เพิ่ มทุ น ได ที่ สํ า นั ก งานของผู จัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
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123 ซันทาวเวอรส อาคารบี ชั้น 35-36 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหรือบริษัท (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้
ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจั ดการการจั ดจํ า หน ายและรั บ ประกั นการจํา หน า ยและผูจั ดจํ า หน ายและรั บ ประกั นการจํา หน า ยจะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย และทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป 36,000,000
หุน (2) ผูลงทุนสถาบัน 28,500,000 หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษทั 7,500,000 หุน
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจั ด สรรสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น ให แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะจัดสรร
ใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (แลวแตกรณี) ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูลงทุนสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็
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ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวน
ขั้นต่ํา 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษทั เปนดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู
ซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษทั
โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษทั รายใดจะมี
จํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูม ีอปุ การคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซือ้
5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัทไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี
บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี
395-1-35665-8
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สาขา
พหลโยธิน 26 (ตึกชาง)
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมบี ัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มเี ลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซือ้ เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา
หรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพ รอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
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ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิตบิ ุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือ สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน
กอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
สําเนาขอบังคับ และสําเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซือ้ สามารถจองซือ้ ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซือ้ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
(ค) ผูจองซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซือ้ จะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียก วา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชําระเปนเช็คใหลง
วันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เทานั้นและหากชําระเปนเช็คธนาคารหรือดราฟทใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หรือชําระเปนเงิน
โอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา ”Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน
2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
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ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ สวนผูจองซื้อที่ชําระเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายกําหนดพรอม
ทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมในสวนของตน เขาบัญชีบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ ตามขอ 5.7.1 (ค)
สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
17-19 พฤศจิกายน 2553
(จ) ผูจองซือ้ ที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซือ้ ที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ 5.7.1 (ก)-(ง) ได
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซือ้ จะตองจองซือ้ หุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซือ้ จะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ
หากผูจองซือ้ เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษทั (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ หุนดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมบี ัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มเี ลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซือ้ เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมให
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือ สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน
สวนที่ 3 หนา 11
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กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
สําเนาขอบังคับ และสําเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซือ้ สามารถจองซือ้ ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
17-19 พฤศจิกายน 2553
(ค) ผูจองซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซือ้ จะตองชําระเงินคา
จองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เทานั้นและหากชําระเปนเช็ค
ธนาคารหรือดราฟทใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกินวันที่ 18
พฤศจิกายน 2553 หรือชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”)
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน
2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคา
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ สวนผูจองซื้อที่ชําระ
เงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่
สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชี
สวนที่ 3 หนา 12
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ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) กําหนด โดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตน เขาบัญชีบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ ตามขอ 5.7.2 (ค)
สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก)
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
(จ) ผูจองซือ้ ที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้
ของผูจองซือ้ ทีด่ ําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ง) ได
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา
หรือผูแทนโดยชอบธรรม) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
 ผูจองซื้อประเภทนิตบ
ิ ุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
สําเนาขอบังคับ และสําเนาหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซือ้ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สวนที่ 3 หนา 13
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พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)ของผูมีอาํ นาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซือ้ สามารถจองซือ้ ไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
17-19 พฤศจิกายน 2553
(ค) ผูจองซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
18 พฤศจิกายน 2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชําระ
เปนเช็คใหลงวันที่ 17 หรือ 18 พฤศจิกายน 2553 เทานั้นและหากชําระเปนเช็คธนาคาร
หรือดราฟทใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกินวันที่
18
พฤศจิกายน 2553 หรือชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”)
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2553 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 19 พฤศจิกายน
2553 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็ม
จํานวนที่จองซือ้ โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงค
ใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ สวนผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและ
เบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) กําหนด โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขา
บัญชีบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซือ้ หุนสามัญเพิ่มทุนตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ ตามขอ 5.7.3 (ค)
สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก)
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2553
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(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ง) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซือ้ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูใ นดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจดั จําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละราย จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปน
ลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษทั ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึง ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ซึ่งดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา
ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึง ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ
หรือดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภท ผูมีอุปการคุณของบริษัท
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท รวมกับผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนคืน โดย
ไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวใน
ใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่
ตองจัดคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใช
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หาก
ไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อคืน โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตอง
ดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไร
ก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.9.2 กรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ
หุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแก
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ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่ง
ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.3 กรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุน
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆใหแก ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
ใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจอง
ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลว อยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
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จองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับ
บริษัทโดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่ตน
ไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถซื้อขายหุน ใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของ
บริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
(Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซือ้ มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะดําเนินการออกใบหุน สามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญ
ของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญของบริษัท ตามที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซือ้ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปด
การจองซือ้ หุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ในกรณีที่ผูจองซือ้ เลือก
ใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซือ้ จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบ
หุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
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5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
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