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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยท ี่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเปน ภาษาอังกฤษวา UA WITHYA
PUBLIC COMPANY LIMITED ที่ ตั้ง สํ า นั ก งานใหญ เลขที่ 247 ถนนร ม เกล า แขวงแสนแสบ เขตมี น บุ รี
กรุงเทพมหานคร 10510 ประสงคท ี่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เ สนอขาย

การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน ของ บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี้
ประเภทหลักทรัพยท ี่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
: 99,496,000 หุน คิดเปน รอยละ 28.43 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยเสนอขายดังนี้
1. จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน คิดเปน รอยละ 28.44 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
เสนอขายต อ ผู ถือ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท แคปปท อล เอ็ น จิ เ นี ยริ ง
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) ตามสัดสวนการถือหุน (Preemptive Right) ในกรณีท ี่ผูถือ หุน สามัญของบริษัท CEN ใชสิท ธิใน
การจองซื้อ หุน ของบริษัท ไมเต็ม จํานวนตามที่จัดสรรไว และหรือ มี
เศษของหุน ที่ เกิดจากการปดเศษทศนิย ม ใหคณะกรรมการบริษั ท
หรือ รองประธานกรรมการบริษัท (นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง) หรื อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน ของบริษัท มี
อํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไป
ต อ ไป ตลอดจนกํ า หนดเงื่ อ นไขและรายละเอี ย ดอื่ น ใดที่ จํ า เป น
เกี่ยวกับการเสนอขายหุน ดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม และไมขัดหรือ
แย ง กั บ กฎหมาย และ/หรื อ กฎ ห รื อ ระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข อ งของ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั กทรัพ ย และตลาด
หลักทรัพยฯ และหรือหนวยงานอื่น ที่เ กี่ยวขอ ง เพื่อ ใหการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่ม ทุน ของบริษัท ตอ ประชาชนและบุคคลทั่วไปเปน ครั้ง
แรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
2. จํานวนไมนอ ยกวา [Ÿ] หุน เสนอขายตอประชาชน คิดเปนรอยละ
[Ÿ] ของจํานวนหุน สามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

: หุนละ 1.00 บาท

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: หุนละ [Ÿ] บาท

มูลคารวมของหุน ใหมที่เสนอขาย : [Ÿ] บาท
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ระยะเวลาเสนอขายตอผูถือหุน
สามัญของ CEN

: ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [Ÿ]

ระยะเวลาเสนอขายตอประชาชน : ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [Ÿ]
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น : หุนสามัญของบริษัท เอื้อวิท ยา จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายในครั้งนี้
จะไดรับ สิท ธิแ ละผลประโยชนเ ทาเทียมกับ หุน สามัญเดิม ของบริษัท
ทุกประการ
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปน การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน ตอ ประชาชนผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 99,496,000 หุน ในราคาหุนละ [Ÿ] บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขาย เปนดังนี้
เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN

ไมเกิน 28,300,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

[Ÿ] หุน

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปและนักลงทุน สถาบัน

[Ÿ] หุน

รวม

99,496,000 หุน

ทั้ งนี้ ผู จั ดการการจั ดจํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุล ยพิ น ิ จในการ
เปลี่ ยนแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ดสรรให แ ก ผู ลงทุ น แต ล ะประเภท เพื่ อ ให ก ารจองซื้อ หุ น สามั ญ ครั้ ง นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุน มีดังตอไปนี้
ผูถือหุน สามัญของ CEN หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีร ายชื่อตามมาตรา 225 แหง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุดทะเบียนเมื่อวัน ที่ [Ÿ] ในอัตราสวน [Ÿ] หุน สามัญของ
CEN ตอ 1 หุน สามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปน ทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิท ธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือ
หุน สามัญของบริษัท CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัท ไมเ ต็มจํานวนตามที่จัดสรรไว และหรือมีเศษของหุน ที่
เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัท หรือ รองประธานกรรมการบริษัท (นายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง) หรือ
ผูจั ดการการจัด จํ าหนายและรั บ ประกั น การจําหนา ยหุน ของบริษั ท มี อํ านาจจั ดสรรหุน ดั งกล าวเพื่อ เสนอขายตอ
ประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ใดที่จําเปน เกี่ยวกับ การเสนอขายหุ น
ดังกลาวตามที่เห็น เหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับ กฎหมาย และ/หรือ กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ และหรือหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบ ุคคล ที่มีความสัม พัน ธท างธุร กิจอัน ดีกับ
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัท คูคา สถาบัน การเงิน ที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุร กิจ
ผูใหการสนับ สนุน ขอมูลทางธุร กิจ ผูแนะนําลูกคาและธุร กิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบ ัน ที่เคยติดตอ หรือ ผูที่คาดวาจะได
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ติดตอ และพนักงานของผูมีอุปการคุณของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริห าร ผูถือหุน
รายใหญ ผู มีอํ านาจควบคุม บริษั ท ใหญ และผูที่ เ กี่ยวข องกัน ตามที่ กํา หนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.
29/2551 เรื่อ งการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่อ อกใหม ลงวัน ที่ 15 ธัน วาคม 2551
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
บุค คลทั่ว ไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบ ุคคลทั่วไป ซึ่งเปน ผูมีอุป การคุณ ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบุคคลที่มีความสัมพัน ธท างธุร กิจกับ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ท ําการซื้อ ขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัท คูคา ผูใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผูท ี่ใหการสนับสนุน ดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูท ี่คาดวาจะไดติดตอ ใน
อนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพัน ธท างธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุน สถาบัน ตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเองผูบ ริห าร ผูถือ
หุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดใน
ประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวัน ที่
11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุน ประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัท เงิน ทุน
3. บริษัท หลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสิน ของตนเอง หรือ เพื่อการบริห ารกองทุน สวนบุคคล หรือ เพื่อ การ
จัดการโครงการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุร กิจเงิน ทุน ธุร กิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
4. บริษัท เครดิตฟองซิเอร
5. บริษัท ประกันภัย
6. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือ นิติบ ุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแหงประเทศไทย
8. สถาบัน การเงิน ระหวางประเทศ
9. กองทุน เพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุน บําเหน็จบํานาญขาราชการ
11. กองทุน สํารองเลี้ยงชีพ
12. กองทุน รวม
13. ผูลงทุน ตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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สิท ธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุน สามัญของบริษัท ที่เสนอขายจํานวน 99,496,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิท ธิและผลประโยชนเ ทาเทียมกับ หุน สามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ
ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครัง้ นี้กอนที่จะ
ไดรับ ทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพ ย”) ในการรับ หุน สามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัท จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
บริษัท ไดยื่น คําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อเดือน ** 2554 เพื่อใหพิจารณารับหุน สามัญของบริษัท เปน หลักทรัพ ยจด
ทะเบียน และบริษัท หลักทรัพย คัน ทรี่ กรุป จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ป รึ กษาทางการเงิน ของบริ ษัท ไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัท เปน อยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เรื่อง การรับ หุนสามัญหรือหุนบุริมสิท ธิเปน หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) ยกเวน คุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุน สามัญ
ตอประชาชนแลว จะทําใหบ ริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุน รายยอ ย โดยบริษัท จะดําเนิน การให
ตลาดหลักทรัพยรับ หุน เปน หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
2.

ขอ จํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุน ของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุน สามัญของบริษัท จะกระทํา
มิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ หุน ของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัท มีจํานวน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัท จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับ ผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัท ไดรับ คํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยืน ยัน บุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุน แลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุน
ภายใน 14 วัน นับ แตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็น วาการโอนหุน นั้น ไมถูกตองสมบูรณ บริษัท จะแจงแกผู
ยื่น คํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุน ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอ บังคับ ของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[l]
ขอมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการประเมิน ราคาหุนที่เ สนอขาย

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมม-ี
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5.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิท ธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุน ตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีท ี่เกิดปญหา อุป สรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุน อยางเปน ธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้ง
นี้ป ระสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุน สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5.2.2

ผูจ ัดจําหนายและรับประกัน การจําหนาย
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ร ะบุใน
ขอ 5.2 เปน ผูดําเนิน การจําหนายหุน สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกป ระชาชนจํานวน 99,496,000 หุน
ตามราคาที่ป รากฏในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการจําหนายหุน ใหเปนไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไวในหนังสือ
สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยในการเสนอขายครั้งนี้เ ปน การจัดจําหนายแบบรับ ประกัน ผลการจําหนาย
แบบแนน อน (Firm Underwriting)
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย

บริษัทตกลงจายเงิน คาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดการรวมการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ผูประกันการจําหนาย
และจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปน เงิน ทั้งสิ้นประมาณ
[Ÿ] บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับ แตวันปดการเสนอขาย
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 99,496,000 หุน ในราคาหุน ละ [Ÿ] บาท
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5.4

หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ

[Ÿ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัท จะไดรับประมาณ

[Ÿ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนทีบ่ ริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ

[Ÿ]

บาท

50,000
[Ÿ]

บาท

[Ÿ]

บาท

100,000

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

25,000

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

50,000
[Ÿ]

บาท
บาท

[Ÿ]

บาท

[Ÿ]

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*
คาธรรมเนียมการยื่น แบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับ ผูถือหุนสามัญ CEN
บริษัทจะดําเนินการใหบ ริษัท ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย”)
ดําเนินการจัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ อันไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและขอมูลการจัดสรรหุน สามัญเพิ่ม ทุน ใบ
จองซื้อหุนสามัญที่ใหสิทธิแกผูถือหุน สามัญของ CEN และใบรับรองการจองซื้อ หุน ใหแ กผูถือ หุน สามัญของ CEN ที่มี
สิท ธิไดรับ การจัดสรรหุน ของบริษัท ทุกรายทางไปรษณียลงทะเบียน ภายหลังจากวัน ปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ CEN
เพื่อสิทธิในการจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน
ในกรณีท ี่ผูถือหุนของ CEN ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอ ขอรับ เอกสารดังกลาว ไดทุกวัน ใน
เวลาทําการที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2 (1) จนถึงวัน
สิ้น สุดการจองซื้อ โดยผูถือหุน ของ CEN สามารถรับ หนังสือชี้ ชวนไดท ี่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (1) ในวันทําการทุกวันไดตั้งแตวัน ทําการถัดจากวัน ที่ห นังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใชจนถึงวัน สิ้น สุดการจองซื้อ
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สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติ ดตอ ขอรั บ หนั งสือ ชี้ชวนและใบจองซื้อหุ น สามัญเพิ่ม ทุ น ไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับ ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับ หนังสือชี้ชวนสามารถรับ ไดตั้งแตวัน ที่ห นังสือ ชี้ชวนมีผลใชบ ังคับ เปน
ตน ไป
สําหรับ ผูมอี ุป การคุณของบริษัทและ/หรือบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไดท ี่สํานักงานและสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแต
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่ห นังสือชี้
ชวนมีผลใชบ ังคับ เปน ตน ไป
สําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน ไดท ี่สํานักงานและสาขาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับ ไดตั้งแต
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่ห นังสือชี้
ชวนมีผลใชบ ังคับ เปน ตน ไป
ทั้งนี้ ประชาชน ผูมีอุป การคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย
หรือผูจัดจําหนาย และ นักลงทุน ประเภทสถาบัน สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือ ชี้ชวนจาก Website ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุน สามัญครั้งนี้ไดกอนการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุน สามัญเพิ่มทุน ของบริษัท เอื้อ วิท ยา จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ ผูจัดจํา หนายหลักทรัพ ย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุน ที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริห าร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ
บริษัท ยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับ บุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุน ที่เสนอขายใหแ กบ ุคคลของบริษัท ที่ถูก
หามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 วาดวย
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวัน ที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุน
สามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บ ริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยแ ละตลาด
หลักทรัพย ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่อ อกใหม ลงวัน ที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม ) เวน แตเปน การจัดสรรหุน สามัญที่เหลือจากการจองซื้อ ของผูจองซื้อ หุน
ทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรหุนใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ซึ่งบุคคลดังกลาวไดรับ จัดสรรตาม
สัดสวนการถือหุนจากการเปน ผูถือหุน ของ CEN ในการซื้อหุน สามัญ (Pre-emptive Right)
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) มีวัตถุป ระสงคในการจัดสรรหุน ในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ
(1) เสนอขายตอผูถือหุนของ CEN จํานวนไมเกิน 28,300,000 หุน (2) ผูมีอุป การคุณของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน และ (3)
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บุคคลทั่วไปและนักลงทุนสถาบันจํานวน [Ÿ] หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ขอ
สงวนสิท ธิในการใชดุลยพิน ิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อ ทําใหการจอง
ซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุน สามัญในครั้งนี้เปน การปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับ คุณสมบัติที่กําหนดตาม ขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุน รายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ หุน สามัญหรือ หุน
บุริมสิท ธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูถือหุน สามัญของ CEN
การจัดสรรใหแกผูถือหุน สามัญของ CEN ที่มีรายชื่อตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยโดยวิธีป ดสมุดทะเบียน ณ วัน ที่ [•] ที่ไดรับสิทธิในการซื้อหุน สามัญของบริษัท ในอัตราสวน [•] หุน
สามัญของ CEN ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุน ที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิท ธิจะถูกปดทิ้ง โดยผูถือ
หุน สามัญของ CEN มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท เกิน กวาสิทธิที่ตนไดรับ แตจํานวนรวมที่จองซื้อ ทั้งสิ้น ตอง
ไมเกิน 28,300,000 หุน และจะตองชําระเงิน ตามจํานวนหุน ที่ป ระสงคจะจองซื้อ ทั้งจํานวน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบ ุคคลอื่น ตอไปหากผูไดรับ สิท ธิในการจองซื้อ
ไมสามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือ ไมสามารถจายชําระเงิน คาจองซื้อ หุน ได
ครบถวน ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อในการจัดสรรหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ขางตน
ในกรณีท ี่ผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN ใชสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัท ไมเต็มจํานวนตามที่จัดสรร
ไว และหรือมีเศษของหุน ที่เกิดจากการปดเศษทศนิยม ใหคณะกรรมการบริษัท หรือ รองประธานกรรมการบริษัท (นาย
วุฒิชัย ลีนะบรรจง) หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท มีอํานาจจัดสรรหุน ดังกลาว
เพื่อเสนอขายตอประชาชนและบุคคลทั่วไปตอไป ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ใดที่จําเปน เกี่ยวกับ การ
เสนอขายหุน ดังกลาวตามที่เห็น เหมาะสม และไมขัดหรือแยงกับ กฎหมาย และ/หรือ กฎ หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของ
คณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพ ยฯ และหรือ หนวยงานอื่น ที่เกี่ยวของ เพื่อ ให
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน ของบริษัท ตอประชาชนและบุคคลทั่วไปเปนครั้งแรกนี้ป ระสบความสําเร็จในการเสนอ
ขายสูงสุด ทั้งนี้ การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุน ของ CEN จะรวมถึงการจัดสรรหุน ใหแก กรรมการ ผูบริห ารของบริษัทและผู
ที่เกี่ยวของ ที่ไดรับ สิท ธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัทตามสัดสวนการถือ หุน จากการเปน ผูถือหุน สามัญของ CEN ซึ่ง
การจัดสรรหุน ดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-นามสกุล ความสัมพัน ธ จํานวนหุนที่ถือ สัดสวน จํานวนหุนที่ไดรับ จํานวนหุนที่ถืออยูใน สัดสวน
กับบริษัท
อยูในบริษัท
รอยละ1
จัดสรร
บริษัทภายหลังการ รอยละ2
กอนการจัดสรร
(Preemptive
จัดสรร
Right)

หมายเหตุ :
1
คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน กอนการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป
2

คํานวณจากหุนที่ชําระแลวของบริษัท จํานวน [Ÿ] หุน หลังการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป
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5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจั ดสรรหุน ให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ยอ ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุน ของผูมีอุป การคุณของบริษัท และ/หรือ บริษัท ยอ ย
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 ขอสงวนสิท ธิในการปด
รับจองซื้อหุน สามัญของผูมีอุป การคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทยอยกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุ น ใหแ กผูมี อุ ป การคุณของผู จัดจํ าหน า ยหลั กทรั พ ย ให อยู ใ นดุลยพินิ จ ของผู จั ด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบ ุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุน ของผูมอี ุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิท ธิในการปดรับ จองซื้อ หุน สามัญกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.4

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกน ักลงทุน สถาบัน

การจั ดสรรหุ น ให แ ก น ัก ลงทุ น สถาบั น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ น ิ จของผู จัด การการจั ด จํ า หน ายและ
รับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุน ของนักลงทุน สถาบัน ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงิน คาจองซื้อหุน ในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี

"บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เพื่อ จองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุน”

ธนาคาร

xxxxxxxxxxxx

บัญชีประเภท

xxxxxxxxxxxx

เลขที่

xxxxxxxxxxxx

ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอื้อวิท ยา จํากัด (มหาชน) จะตองจองซื้อหุน
ขั้นต่ําเปนจํานวน [Ÿ] หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อหุน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูถือหุน ของบริษัท CEN
ผูจองซื้อประเภทหุน สามัญของบริษัท CEN จะตอ งจองซื้อ หุน สามัญของบริษัท ในอัตราสวน [l] หุน
สามัญของบริษัท CEN ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท มูลคาที่ตราไวหุน ละ 1 บาท และเศษหุน ที่เ ปน ทศนิยมที่
เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือ หุน สามัญของบริษัท CEN มีสิท ธิที่จะจองซื้อ หุน สามัญของ
บริษัท นอ ยกวา หรือเท ากับ สิท ธิที่ ตนได รับ โดยจํานวนหุน รวมที่จองซื้อ ตอ งไม เกิน 28,300,000 หุน โดย
สามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนไดท ี่บริษัท หลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) เลขที่ 132
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อาคารสิน ธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพิน ี เขนปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ระหวางวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l] โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน “ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ในสวนที่ใหสิท ธิแ กผูถือหุน
สามัญของบริษัท CEN แบบ ก.” ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้นพรอมประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมทั้งแนบใบรับรองสิท ธิการจองซื้อหุน หรือ เอกสารอื่น ที่ยืน ยัน การไดรับ สิท ธิการจองซื้อ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีท ี่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแ นบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตั วประชาชนหรือ สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตั วประชาชนพรอ มลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา)
พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป กครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเ ยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตองโดยผูป กครอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือ หนังสือเดิน ทางพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปน ผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ
หุน ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ รับ รองนิติบุคคลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิ ชย อายุไม เกิ น 6 เดือ นกอ นวั น จองซื้ อ พรอ มลงนามรั บ รองสําเนาถูกตองโดยผู มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อ ประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือ สําคัญการจัดตั้งบริษั ท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับ รองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบ ุคคล
(ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบ ุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) เว น แต จะได รั บ แจ ง เปลี่ ยนแปลงระยะเวลาจองซื้ อ เป น อย า งอื่ น จากผูจั ดการการจั ดจํ าหน า ยและ
รับ ประกัน การจําหนาย ผูจองซื้อสามารถยื่น เอกสารการจองซื้อ หุน สามัญของบริษัท ไดท ี่สํานักงานของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน การจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวัน ที่ [l] ถึงวันที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [l] ตั้งแตเวลา
9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงิน สด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือ
ที่เรี ยกว า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชี ยรเ ช็ค (หรื อที่เ รียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวัน ที่ภายหลังวันที่หนังสือ
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ชี้ชวนฉบับ นี้มีผลบังคับใช แตไมเกิน วัน ที่ [l] และสามารถเรียกเก็บ เงิน ไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงิน อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ
-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวัน ที่ [l] เวลา 9.00 - 16.00
น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ
จัดจํ าหนายและรั บ ประกั น การจํา หนาย ตามที่ร ะบุไวในข อ 5.2.1 โดยผูจัด การการจัด จําหนายและ
รับ ประกัน การจําหนาย จะเปน ผูทําการโอนเงิน ของยอดจองซื้อ รวมเขาบัญชี “[l]” เลขที่บ ัญชี [l]
ประเภทบัญชี [l] ธนาคาร [l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน สามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิท ธิแกผูถือ หุน สามัญของบริษัท CEN แบบ ก.
ใบรับรองสิท ธิการจองซื้อหรือเอกสารอื่นที่ยืน ยัน การไดรับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบการจอง
ซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระหรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ค)
มายื่น หรือสงมาที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแต
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับ จองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปน หลักฐานในการรับจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่น ความจํานงในการจองซื้อ และไดชําระเงิ น คาจองซื้อ ไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงิ น
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิท ธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนิน การไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนายรวมกับ บริษัท จะนําเศษหุน ที่เกิดจากการปดเศษ
ทศนิยมไปรวมกับหุน ที่เหลือจากการจองซื้อหุนที่ผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN สละสิทธิ หรือใชสิทธิไมครบ
ตามจํา นวนที่ไ ดรั บ สิท ธิ หรือ ไม ไดชําระเงิน ค าจองซื้อ หุ น ภายในเวลาที่กํ าหนด หรื อ ด วยเหตุ อื่น ใด (รวม
เรียกวา “หุนสวนที่เ หลือ”) ไปจัดสรรใหแ กน ักลงทุน ประเภทบุคคลทั่วไป ผูลงทุน ประเภทนักลงทุน สถาบัน
และผูลงทุน ประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท ตามดุลยพิน ิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.7.2 สําหรับ ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไป
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้น ต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปน ทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบ ุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ มประทับ ตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณีท ี่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแ นบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตั วประชาชนหรือ สําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตั วประชาชนพรอ มลงนาม
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รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา)
พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูป กครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตองโดยผูป กครอง)
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือ หนังสือเดิน ทางพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปน ผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แ สดงวาสามารถจองซื้อ
หุน ไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ รับ รองนิติบุคคลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิ ชย อายุไม เกิ น 6 เดือ นกอ นวั น จองซื้ อ พรอ มลงนามรั บ รองสําเนาถูกตองโดยผู มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อ ประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือ สําคัญการจัดตั้งบริษั ท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับ รองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบ ุคคล
(ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบ ุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายใน
ระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวัน ที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู
จองซื้ อ จะตอ งชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น สด หรื อ เงิ น โอนอั ตโนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ยกว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวัน ที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือ ชี้ชวนฉบับ นี้มี
ผลบังคับ ใช แต ไมเ กิน วัน ที่ [l] และสามารถเรีย กเก็บ เงิน ไดจากสํานักหักบัญชีใ นกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วัน ทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงิน อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนิน การแจงความประสงคให
โอนเงิน เพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
แลวในวัน จองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวัน ที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงิน เทานั้น

(ช) ผูจองซื้อที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
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การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกัน การจําหนายจะเปน ผูทําการโอนเงิน ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “[l]” เลขที่
บัญชี [l] ประเภทบัญชี [l] ธนาคาร [l] สาขา [l]
(ซ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงิน คาจองซื้อในขอ (ค)
มายื่น ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน ไดท ี่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน การจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ท ี่รับจองซื้อจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเปน หลักฐานในการรับจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อ
(ฌ) ผูท ี่ยื่น ความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงิน คาจองซื้อไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงิน
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนาย ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนิน การไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง
(จ)
5.7.3 สําหรับ ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้น ต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปน ทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบ ุคคล (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ รับ รองนิติบุคคลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิ ชย อายุไม เกิ น 6 เดือ นกอ นวั น จองซื้ อ พรอ มลงนามรั บ รองสําเนาถูกตองโดยผู มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อ ประเภทนิติบ ุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือ สําคัญการจัดตั้งบริษั ท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับ รองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบ ุคคล
(ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบ ุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวัน ที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู
จองซื้ อ จะตอ งชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น สด หรื อ เงิ น โอนอั ตโนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ยกว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวัน ที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือ ชี้ชวนฉบับ นี้มี
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ผลบังคับ ใช แต ไมเ กิน วัน ที่ [l] และสามารถเรีย กเก็บ เงิน ไดจากสํานักหักบัญชีใ นกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วัน ทําการเทานั้น

-

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงิน อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ
หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ [l] ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงิน คาจองซื้อหุน ดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการ
จัดจํ าหน ายและรับ ประกั น การจํ าหน าย ตามที่ร ะบุ ไวในขอ 5.2.1 โดยผู จัด การการจัด จําหนายและ
รับ ประกัน การจําหนายจะเปน ผูท ําการโอนเงิน ของยอดจองซื้อ รวมเขาบั ญชี “[l]” เลขที่ บ ัญชี [l]
ประเภทบัญชี [l] ธนาคาร [l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงิน คาจองซื้อในขอ (ค)
มายื่น ความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน ไดท ี่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l] โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่
ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปน หลักฐานในการรับ จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่น ความจํานงในการจองซื้อ และไดชําระเงิ น คาจองซื้อ ไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงิ น
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิท ธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนิน การไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.4 สําหรับ ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุป การคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้น ต่ําจํานวน [l] หุน และจะตองเพิ่มเปน ทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ข. ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบ ุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอ มประทับ ตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแ นบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับ รองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปน ผูเยาว จะตองแนบคํายิน ยอมของผูป กครอง (บิดา/มารดา) พรอ มทั้งสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ เดิน ทางพรอ มลงนาม
รับ รองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปน ผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อ หุน ไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่ จดทะเบียนในประเทศไทย : สํา เนาหนังสื อ รับ รองนิ ติบุคคลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอ งโดยผูมีอํานาจลง
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นามของนิ ติบ ุ คคลนั้น และประทั บ ตราสํ าคั ญของนิติบ ุค คล (ถ ามี ) และแนบสํา เนาบั ตรประจํ า ตั ว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือ เดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือ สําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณห สนธิ ข อบังคั บ และหนังสือ รับ รองที่ออกไมเกิ น 6 เดือนก อ นวัน จองซื้อ พรอมลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบสําเนาใบตางดาวหรือ สําเนาหนังสือ เดิน ทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบ ุคคล
ดังกลาวพรอมลงนามรับ รองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวัน ที่ [l] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [l] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู
จองซื้ อ จะตอ งชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น สด หรื อ เงิ น โอนอั ตโนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ยกว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวัน ที่ภายหลังวัน ที่ห นังสือ ชี้ชวนฉบับ นี้มี
ผลบังคับ ใช แตไมเ กิน วัน ที่ [l] และสามารถเรียกเก็บ เงิน ไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได
ภายใน 1 วัน ทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงิน อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบ ังคับ แลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [l] และในวัน ที่ [l] เวลา 9.00 - 16.00
น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จํ าหน า ยและรั บ ประกั น การจํ าหน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 โดยผู จั ดการการจั ด จํ า หน า ยและ
รับ ประกัน การจําหนา ยจะเปน ผูท ําการโอนเงิน ของยอดจองซื้อ รวมเข าบัญชี “[l]” เลขที่ บ ัญชี [l]
ประเภทบัญชี [l] ธนาคาร[l] สาขา [l]
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงิน คาจองซื้อ ในขอ
(ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อ และชําระเงิน ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย
ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวัน ที่ [l] ถึงวัน ที่ [l] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ท ี่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปน หลักฐานในการรับจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูท ี่ยื่น ความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงิน คาจองซื้อ ไวแ ลว จะยกเลิกการจองซื้อ และขอคืน เงิน
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิท ธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนิน การไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับ ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN จะไดรับ สิท ธิการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท กอ นผูจอง
ซื้อประเภทบุคคลทั่วไป นักลงทุน สถาบัน และผูมีอุป การคุณของบริษัท โดยมีสิท ธิจองซื้อหุน สามัญของบริษัท ตาม
สัดสวนการถือหุนในบริษัท CEN ในอัตราสวน [l] หุนสามัญของบริษัท CEN ตอ 1 หุน สามัญของบริษัท มูลคาที่ตรา
ไวหุน ละ 1 บาท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN
มีสิท ธิที่จะจองซื้อ หุน สามัญของบริษัท นอ ยกวา หรือเทากั บ สิท ธิท ี่ตนไดรั บ โดยจํานวนหุน รวมที่จองซื้อ ตอ งไมเกิ น
28,300,000 หุน ทั้งนี้ หากมีผูถือหุนสามัญของบริษัท CEN ใชสิท ธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทเกิน กวาสิท ธิที่ตนไดรับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนายขอสงวนสิทธิในการตัดสิท ธิสวนของหุน ที่จองซื้อเกิน สิท ธิดังกลาว
และหากมีหุน เหลือ จากการใชสิท ธิข องผูถือ หุน ของบริษัท CEN ไมวาด วยเหตุผลใด ผูจั ดการการจัด จําหน ายและ
รับประกันการจําหนาย หรือคณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการจัดสรรหุน สวนที่เหลือดังกลาวใหแ กผูลงทุน ประเภท
บุคคลทั่วไป ผูลงทุนประเภทนักลงทุน สถาบัน และผูลงทุน ประเภทผูมีอุป การคุณของบริษัท ตอ ไป ตามดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.2 สําหรับบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ในกรณีท ี่มีการจองซื้อ หุน เกิน กวาจํานวนหุน ที่เสนอขาย ใหอ ยูในดุลย
พิน ิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับ ประกัน การจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกัน การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการ
มีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวขอ งทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่น ๆ กับ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย เปนตน
5.8.3 สําหรับ นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน สถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุน เกิน กวาจํานวนหุน ที่เ สนอขาย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.4 สําหรับ ผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีท ี่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ที่เสนอขาย ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับ การจัดสรรหุน สามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปน ผูรับ จองซื้อจากผูจองซื้อ ที่ไมไดรับ การจัดสรรรายนั้น ๆ จะ
ดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงิน คาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
โดยจา ยเป น เช็ คขี ด คร อ มเฉพาะสั่ง จ ายผูจ องซื้ อตามชื่อ ของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่
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ไมส ามารถคืน เงิ น ค าจองซื้ อหุ น ใหแ ก ผูจ องซื้อ ไดภ ายในระยะเวลา 14 วัน นั บ จากวั น สิ้ น สุดระยะเวลาการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีห นาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแ กผูจองซื้อ หุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงิน คาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ จากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระ
คืน ตามวิธีการดังกล าวขา งตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี ใดๆ หากได มีการส งเช็ค คืน เงิน คาจองซื้อ หุน ทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซื้อจะไมมีสิท ธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปน ผลมาจากความ
ไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย จะไมรับ ผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับ การจัดสรรหุน ไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืน เงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแ กผูจองซื้อ
ที่ไดรบั การจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อ ที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูข องผูจองซื้อ ที่ร ะบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลัง
สิ้น สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีท ี่ไมสามารถคืน เงิน คาจองซื้อหุน ใหแ กผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับ จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืน เงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ หุน ใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวัน ที่พนกําหนดระยะเวลา
14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืน เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ ไดรับ คืน เงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิท ธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดร ะบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรื อ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน การจํา หนายจะไมรับ ผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับ การจัดสรรหุน เนื่องจากการปฏิบ ัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และหรือ ธนาคารไมสามารถ
เรียกเก็บเงิน คาจองซื้อหุน ตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ร ะบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปน ผูรับ จองซื้อ หุน จากผูจองซื้อที่ไมไดรับ การจัดสรรหุน
เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และหรือ ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน ตามเช็คคาจองซื้อ หุน จะ
ดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อ ตอ งติดตอ ขอรับ เช็คดังกลาวคืน จากผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้น สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมท ําการติดตอขอรับ เช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับ ประกัน
การจําหนา ย และ/หรือ ผูจั ดจํ าหน ายและรับ ประกัน การจําหน ายรายที่เป น ผู รับ จองซื้อ จะจั ดส งเช็ คทางไปรษณีย
ลงทะเบี ยนตามที่ อยูที่ ร ะบุ ไว ในใบจองซื้อ อย างไรก็ดี ไมวา กรณี ใดๆ หากได มีการส งเช็ คคืน เงิน คาจองซื้ อหุน ทาง
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ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ วาผูจองซื้อ ไดรับ คืน เงิน คาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับ ประกัน การจําหนายใชสิท ธิยกเลิกการเสนอขายหุน และการจัดจําหนายหุน ใหถือ วาผูจองซื้อไดใชสิท ธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยท ันที
(ข) กรณี เกิด เหตุการณ อื่น ใดที่ทํา ใหบ ริ ษัท ที่ อ อกหลักทรั พ ยต องระงับ หรือหยุ ดการเสนอขายหลัก ทรัพ ย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เ สนอขายได ผูจองซื้อ มีสิท ธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะต อ งแจงความประสงคตอ ผูจัดการการจัดจําหนา ยและรับ ประกัน การจําหนายภายใน 5 วัน ทําการนั บ แต
วัน ที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ เหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อ ไดใชสิท ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ผูจดั การการจัดจําหนายและรับ ประกัน การจําหนายจะดําเนิน การคืนเงิน คาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ ตามชื่อที่ร ะบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซือ้ ตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุน ภายใน 14 วัน นับ จากวัน ปดการจองซื้อ หรือนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตาม(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืน เงิน ใหแ กผูจองซื้อ ไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ หุน ในอัตรารอ ยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงิน คาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ จากวัน พน กําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวัน ที่สามารถจัดสงได
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อ ยูท ี่ร ะบุไวในใบ
จองซื้อหุน โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ เงิน คาจองซื้อ คืน แลวโดยชอบ และผูจองซื้อ จะไมมีสิท ธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิทธิท ี่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อมีเหตุท ี่ทําใหบ ริษัทที่ออกหลักทรัพ ยตองระงับ หรือ หยุด
การเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยท ี่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ใหบ ริษัทที่ออกหลักทรัพยคืน เงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภ ายใน 14 วัน นับ แต
สิ้น สุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อ หลักทรัพ ย หากบริษัท ที่ออกหลักทรัพยไมสามารถสงคืน ใหผูลงทุน ตามที่กําหนด
บริษัท ที่ออกหลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมน อยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ไดแ ตงตั้ง บริษัท ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย”) เปน นาย
ทะเบียนหุน ใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อ สามารถใช
บริการของศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย และเขาสูร ะบบซื้อ ขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทัน ทีเพื่อ ใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดท ันทีที่ตลาดหลักทรัพ ยอ นุญาตใหหุน ของบริษัท เริ่ม ทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับ กรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับ ใบหุน โดยผูจองซื้อหุน จะไมสามารถขายหุน ไดใน
ตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุน ประเภทผูถือหุน สามัญของบริษัท CEN
สามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีตามขอ 5.10 (ก) หรือ 5.10 (ข) ก็ได ในขณะที่ผูจองซื้อ ประเภทบุคคลทั่วไป
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นักลงทุน สถาบัน และผูมีอุป การคุณของบริษัท สามารถเลือ กใหบ ริษัท ดําเนิน การในกรณีใดกรณีห นึ่งใน 3 กรณีไ ด
ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีท ี่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุน ในนามของผูจองซื้อ ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย
ซึ่งเปนนายทะเบียนหุน ของบริษัทจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ การจัดสรรใหแกผูไดรับ การ
จัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูท ี่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วัน ทําการนับ จาก
วัน ปดทําการจองซื้อ หุน ในกรณีน ี้ผูไดรับ การจัดสรรจะไมสามารถขายหุน ที่ ไดรับ การจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับ ใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่ห ุนของบริษัท ไดรับ อนุญาตใหเขาทําการ
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีท ี่ผูจองซื้อประสงคจะใชบ ริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไว
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัท จะออกใบหุน ในชื่อ ของ “บริษัท ศูน ยรับ ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูน ยรับ ฝากหลักทรัพยจะบัน ทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ที่บ ริษัท หลักทรัพยน ั้น ฝาก
หุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้น ก็จะบัน ทึกยอดบัญชีจํานวนหุน ที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีน ี้ผู
ที่ไดรับ การจัดสรรจะสามารถขายหุน ที่ไดรับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยไดทัน ทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหห ุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีท ี่ผูจองซื้อเลือกใหบ ริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อ ผูจองซื้อ ในใบจองซื้อ จะตอ งตรงกับ ชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคท ี่จะฝากหุน ไวในบัญชีของบริษัท หลักทรัพ ยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัท ขอสงวนสิท ธิท ี่จะดําเนิน การออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมป ระสงคจะขอรับใบหุน แตป ระสงคจะใชบ ริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีน ี้ บริษัทจะดําเนินการนํา
หุนที่ไดรับ จัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูน ยรับ ฝากหลักทรัพยจะบัน ทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับ การจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับ จากวัน ปดการจองซื้อ หุน และหากผูจองซื้อ
ตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัท ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่
ศูน ยรั บ ฝากหลัก ทรั พย ซึ่ งจะมีค าธรรมเนี ยมการถอนหุ น สามั ญตามอั ตราที่ ศูน ยรั บ ฝากหลัก ทรั พ ย
กําหนด
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