บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที 3

ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น

ส่วนที 3

บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ทีเสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีชือเป็ นภาษาอังกฤษว่า UA WITHYA
PUBLIC COMPANY LIMITED ทีตังสํานักงานใหญ่ เลขที 247 ถนนร่ มเกล้ า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร 10510 ประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั นี
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ทีเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนภายใต้ แบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี เป็ นการเสนอขายหุ้น
สามัญเพิมทุนของ บริษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี
ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย

มูลค่าทีตราไว้

: หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)
: 99,496,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.43 ของจํานวนหุ้นทีเรี ยกชําระ
แล้ วทังหมดภายหลังการเสนอขายในครังนี โดยเสนอขายดังนี
1. จํานวนไม่เกิน 28,300,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 8.09 ของ
จํานวนหุ้นสามัญทีชําระแล้ วทังหมดภายหลังการเสนอขายในครังนี
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท แคปปิ ทอล เอ็นจิเนี ยริ ง
เน็ตเวิร์ค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Preemptive Rights) ในกรณีทีผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN ใช้ สิทธิใน
การจองซือหุ้นของบริ ษัท ไม่เต็มจํานวนตามทีจัดสรรไว้ และหรื อมี
เศษของหุ้น ทีเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ให้ คณะกรรมการบริ ษั ท
หรื อ รองประธานกรรมการบริ ษัท (นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง) หรื อ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริ ษัท มี
อํานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพือเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทัวไป
ต่ อ ไป ตลอดจนกํ า หนดเงื อนไขและรายละเอี ย ดอื นใดที จํ า เป็ น
เกียวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามทีเห็นเหมาะสม และไม่ขดั หรื อ
แย้ งกั บ กฎหมาย และ/หรื อกฎ หรื อระเบี ย บที เกี ยวข้ องของ
คณะกรรมการกํ า กับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง เพือให้ การเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ต่อประชาชนและบุคคลทัวไปเป็ นครัง
แรกนีประสบความสําเร็จในการเสนอขายสูงสุด
2. จํานวนไม่น้อยกว่า 71,196,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิด
เป็ นร้ อยละ 20.34 ของจํานวนหุ้นสามัญทีชําระแล้ วทังหมดภายหลัง
การเสนอขายในครังนี โดยแบ่งเป็ นเสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของ
บริษัท 35,000,000 หุ้น และเสนอขายต่อบุคคลทัวไปและนักลงทุน
สถาบันไม่น้อยกว่า 36,196,000 หุ้น
: หุ้นละ 1.00 บาท
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ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: หุ้นละ 1.80 บาท

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทีเสนอขาย : 179,092,800 บาท
ระยะเวลาเสนอขายต่อผู้ถือหุ้น : ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที 11-14 มิถนุ ายน 2555
สามัญของ CEN
ระยะเวลาเสนอขายต่อประชาชน : ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที 18-20 มิถนุ ายน 2555
สิทธิ ผลประโยชน์และเงือนไขอืน : หุ้นสามัญของบริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) ทีเสนอขายในครังนี
จะได้ รับสิทธิ และผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัท
ทุกประการ
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนทังหมดในครังนี เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนผ่านผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวน 99,496,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท ซึงมีสดั ส่วนการเสนอขาย เป็ นดังนี
เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN

ไม่เกิน 28,300,000 หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

35,000,000 หุ้น

เสนอขายต่อบุคคลทัวไปและนักลงทุนสถาบัน
รวม

ไม่น้อยกว่า 36,196,000 หุ้น
99,496,000 หุ้น

ทังนี ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี ยนแปลงจํ า นวนหุ้น สามัญ ที จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน แต่ ล ะประเภท เพื อให้ ก ารจองซื อหุ้น สามัญ ครั งนี ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครังนีไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัวไป เนืองจาก
หุ้นทีจัดสรรในการเสนอขายครังนีมีไม่เพียงพอสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัวไป
นิยามทีใช้ พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี
ผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทัวไปทีมีรายชือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนเมือวันที 11 พฤษภาคม 2555 ในอัตราส่วน
17.8656 หุ้นสามัญของ CEN ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นทีเป็ นทศนิยมทีเกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปั ด
ทิง ทังนี ในกรณีทีผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท CEN ใช้ สทิ ธิในการจองซือหุ้นของบริษัท ไม่เต็มจํานวนตามทีจัดสรรไว้ และ
หรื อมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ รองประธานกรรมการบริ ษัท (นายวุฒิชยั
ลีนะบรรจง) หรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริ ษัท มีอํานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพือ
เสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทัวไปต่อไป ตลอดจนกําหนดเงือนไขและรายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นเกียวกับการเสนอ
ขายหุ้น ดัง กล่า วตามที เห็ น เหมาะสม และไม่ขัด หรื อ แย้ ง กับ กฎหมาย และ/หรื อ กฎ หรื อ ระเบี ย บที เกี ยวข้ อ งของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง เพือให้

ส่วนที 3 หน้ า 2

บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ต่อประชาชนและบุคคลทัวไปเป็ นครังแรกนีประสบความสําเร็ จในการเสนอ
ขายสูงสุด
ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคล ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจอันดีกับ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงินทีติดต่อ ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ
บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) เช่น ลูกค้ า คู่สญ
ผู้ให้ การสนับสนุนข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ ทังทีติดต่อในปั จจุบนั ทีเคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้
ติดต่อ และพนักงานของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท รวมถึงพนักงานของบริ ษัท ทังนีไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ทีเกียวข้ องกันตามทีกํ าหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที ทจ.
29/2551 เรื องการจอง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม 2551
(รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ซึงจองซือหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
บุคคลทัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรื อนิติบคุ คลทีมิใช่ผ้ ลู งทุนสถาบันตามคําจัดความทีระบุไว้ ด้านล่าง
แต่เป็ นผู้มีอุปการคุณทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึงได้ แก่ลกู ค้ าทีทําการซือขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิช
ธนกิจ บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ทีให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้ านการซือขาย
หลักทรัพย์และวาณิชธนกิจ หรื อผู้ทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ทังทีติดต่อในปั จจุบนั ทีเคย
ติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อธุรกิจอืนๆ
ในเครื อของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เป็ นต้ น ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจําหน่ายหุ้นทีร่ วมจัด
จําหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั
จําหน่ายหุ้นทีร่วมจัดจําหน่าย และผู้ทีเกียวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลกั ษณะทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษัทถูก
ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ได้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่และผู้ทีเกียว
ของบริ ษัท รวมถึงกองทุนรวมซึงบริ ษัทหรื อกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผ้ มู ีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที
เกียวข้ องของบริ ษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้ อยละ 50 ของจํานวนหน่วยลงทุนทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด เว้ นแต่เป็ นการ
จัดสรรหุ้นทีเหลือจากการจองซือทังหมด ทังนี เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.70/2552 เรื อง
หลักเกณฑ์เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.29/2551 เรื องการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อทีมีลกั ษณะเฉพาะดังต่อไปนี
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเงินทุน
3. บริ ษัทหลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพือการ
จัดการโครงการลงทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
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5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลทีมีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึน
7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
11. กองทุนสํารองเลียงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน
หุ้นสามัญของบริ ษัททีเสนอขายจํานวน 99,496,000 หุ้นในครังนี มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญ
เดิมของบริษัททุกประการ
ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครังนีก่อนทีจะ
ได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงอาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
บริ ษัทได้ ยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ วเมือวันที 23 เมษายน 2555 เพือให้ พิจารณารับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และบริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัท ได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทเป็ นอย่างดีแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
ประเทศไทย เรื อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที 24 มีนาคม 2546
เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึงบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนทีชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละราย
ต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือขาย เมือบริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน ซึงทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติ
ครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริษัทจะดําเนินการให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
2.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ทีเสนอขาย

หุ้นของบริ ษัท จะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัท จะกระทํา
มิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บคุ คลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริษัท
การโอนหุ้นของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมือผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชือผู้รับโอนลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับ
โอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั กับบริษัทได้ เมือบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้น
แล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมือบริ ษัท ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัท จะลงทะเบียนการโอนหุ้น
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ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน หรื อหากบริ ษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ู
ยืนคําร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
3.

ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ทีเสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) ในครังนี พิจารณาจากอัตราส่วน
ราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ทังนี ราคาหุ้นสามัญทีเสนอขายหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็ น
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 20.36 เท่า ซึงคํานวณจากผลประกอบการปี 2554 ของบริ ษัท ซึงมีกําไรสุทธิ
เท่ากับ 30.94 ล้ านบาท เมือหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทีออกและชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังนีเท่ากับ
350 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) จะได้ กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.09 บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลียในช่วงเวลาระยะเวลา 1 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554 จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 มีค่า
เท่ากับ 16.36 เท่า
ทังนี อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าว คํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียังมิได้ พิจารณา
ถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ข้ อมูลทางการเงินเพือประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
เพือเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของบริ ษัท
ทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ ทีมีลักษณะประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท ทังนี ในการประเมิน
ดังกล่าวพิจารณาโดยใช้ ราคาเฉลียของหุ้นทีมีการซือขายย้ อนหลังในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2554
จนถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 แล้ วหารด้ วยอัตรากําไรสุทธิต่อหุ้นในอดีต โดยทียังมิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต มีรายละเอียดดังต่อไปนี
กําไรสุทธิตอ่ หุ้น
P/E
บริษัท
หมวดธุรกิจ
ตลาดรองทีจดทะเบียน
ราคาเฉลีย
(บาทต่อหุ้น) สําหรับงบการเงินปี (เท่า)
2554 (บาท)
บริษัท เด็มโก้ พัฒนา
SET
3.69
0.27
14.85
จํากัด (มหาชน) อสังหาริ มทรัพย์
(เปลียนจาก mai มาเป็ น
SET เมือวันที 4 เดือน
กุมภาพันธ์ 2554)
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจําหน่ ายและการจัดสรร

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซือหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวนฉบับนีตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อ
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ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพือให้ การเสนอขายหุ้นครัง
นีประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์

การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) ในครังนีเป็ นการเสนอขายโดยผ่าน
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
5.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน)
เลขที 132 อาคารสินธร 1 ชัน 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

5.2.2

ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที 849 อาคารวรวัฒน์ ชัน 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จํากัด
เลขที 287 อาคารลิเบอร์ ตีสแควร์ ชัน 16
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.3

เงือนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1

เงือนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุใน
ข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ซึงจะเสนอขายแก่ประชาชนจํานวน 99,496,000 หุ้น
ตามราคาทีปรากฏในข้ อ 1 ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงการจําหน่ายหุ้นให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือ
สัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครังนีเป็ นการจัดจําหน่ายแบบรับประกันผลการจําหน่าย
แบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิ ยกเลิกการจัด
จําหน่ายหุ้นในครังนี โดยจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือทังจํานวนให้ แก่ผ้ จู องซือทังหมดตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ
5.9 เมือเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึงรวมถึง
เหตุการณ์ดงั ต่อไปนี
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(ก) เมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขใดๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อ
(ข) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทังในประเทศและ
ต่างประเทศทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครังนี หรื อ
ค) เมือมีเหตุทีทําให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานราชการสังระงับหรื อ
หยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทังนี รายละเอี ย ดและเงื อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้น และการจัดจํ า หน่า ยหุ้น ดังกล่า ว
ข้ า งต้ นจะเป็ นไปตามรายละเอี ยดและเงื อนไขทีจะกํ า หนดไว้ ในสัญ ญาแต่งตังผู้จัดจํ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจัด
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายใช้ สิทธิ ยกเลิกการเสนอขายหุ้น
และจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือให้ กบั ผู้จองซือแต่ละรายตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่าย

บริ ษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั การร่วมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ประกันการจําหน่าย
และจัดจําหน่าย ผู้จดั จําหน่าย และตัวแทนผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทังสินประมาณ
5,372,784 บาท ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับ
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 99,496,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท
หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ ประมาณ
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัท จะได้ รับประมาณ
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัท จะได้ รับต่อหุ้น ประมาณ

179,092,800
6,460,000
172,632,800
1.74

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ *
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่*
50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรัพย์*
143,274.24 บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมทุน
100,000.00 บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชีชวน ใบจองซือหุ้น โดยประมาณ
160,000.00 บาท
25,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
50,000.00 บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย
5,372,784.00 บาท
ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ** โดยประมาณ
558,941.76 บาท
รวมค่าใช้ จ่ายทังสิน
6,460,000.00 บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
**ค่าใช้ จ่ายอืน ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
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5.5 วิธีการขอรั บหนังสือชีชวนและใบจองซือหลักทรั พย์
สําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ CEN
บริ ษัทจะดําเนินการให้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”)
ดําเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการจองซือ อันได้ แก่ ข้ อมูลเกียวกับบริ ษัทและข้ อมูลการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุน ใบ
จองซือหุ้นสามัญทีให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ CEN และใบรับรองการจองซือหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ CEN ทีมี
สิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้นของบริ ษัท ทุกรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ CEN
วันที 11 พฤษภาคม 2555 เพือสิทธิในการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นของ CEN ไม่ได้ รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ ทกุ วันใน
เวลาทําการทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 จนถึงวันที
14 มิถนุ ายน 2555 ซึงเป็ นวันสินสุดการจองซือ โดยผู้ถือหุ้นของ CEN สามารถรับหนังสือชีชวนได้ ทีสํานักงานของ
ั วนั ทําการถัด
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ในวันทําการทุกวันได้ ตงแต่
จากวันทีหนังสือชีชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสินสุดการจองซือ
สําหรับบุคคลทัวไป
สามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ชวนและใบจองซื อหุ้นสามัญเพิมทุน ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน สามารถรับได้ ตงแต่
ั วนั ทีหนังสือชีชวนมีผลใช้
ั วนั ทีหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ เป็ น
บังคับ จนถึงวันสินสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชีชวนสามารถรับได้ ตงแต่
ต้ นไป
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน สามารถรับได้ ตงแต่
ั
ั วนั ทีหนังสือชี
วันทีหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ จนถึงวันสินสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชีชวนสามารถรับได้ ตงแต่
ชวนมีผลใช้ บงั คับ เป็ นต้ นไป
สําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุน สามารถรับได้ ตงแต่
ั
ั วนั ทีหนังสือชี
วันทีหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ จนถึงวันสินสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชีชวนสามารถรับได้ ตงแต่
ชวนมีผลใช้ บงั คับ เป็ นต้ นไป
ทังนี ประชาชน ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่าย
และ นักลงทุนประเภทสถาบัน สามารถดาวน์ โหลด (Download) หนังสือชี ชวนจาก Website ของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญ
ครังนีได้ ก่อนการจองซือหุ้นสามัญ
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5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท เอือวิทยา จํ ากัด (มหาชน) ในครังนี ผู้จัดจําหน่ายหลักทรั พย์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่บุคคลของบริ ษัททีถูก
ห้ ามมิใ ห้ จัดสรรหลักทรั พ ย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 ว่าด้ วย เรื อง หลักเกณฑ์
เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 29/2551 เรื องการจอง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญทีเหลือจากการจองซือของผู้จองซือหุ้นทังหมด หรื อ
เป็ นการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลของบริ ษัททีถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ซึงบุคคลดังกล่าวได้ รับจัดสรรตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นจากการเป็ นผู้ถือหุ้นของ CEN ในการซือหุ้นสามัญ (Pre-emptive Right)
บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครังนี โดยแบ่งออกเป็ น 3 ส่วน คือ
(1) เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของ CEN จํานวนไม่เกิน 28,300,000 หุ้น (2) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จํานวน 35,000,000
หุ้น และ (3) บุคคลทัวไปและนักลงทุนสถาบันจํานวนไม่น้อยกว่า 36,196,000 หุ้น อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นทีจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่
ละประเภท เพือทําให้ การจองซือหุ้นครังนีประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึง การจัด สรรหุ้น ในครั งนี ให้ เป็ นไปตามข้ อ บัง คับ เรื องการกระจายการถื อ หุ้น รายย่อ ยของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที 24
มีนาคม 2546
5.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ CEN
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ CEN ทีมีรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ณ วันที 11 พฤษภาคม 2555 ทีได้ รับสิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ใน
อัตราส่วน 17.8656 หุ้นสามัญของ CEN ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษัท และเศษหุ้นทีเป็ นทศนิยมทีเกิดจากการคํานวณ
สิทธิจะถูกปั ดทิง โดยผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN มีสิทธิทีจะจองซือหุ้นสามัญของบริ ษัทน้ อยกว่าหรื อเท่ากับสิทธิทีตน
ได้ รับและจะต้ องชําระเงินตามจํานวนหุ้นทีประสงค์จะจองซือทังจํานวน ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลอืนต่อไปหากผู้ได้ รับสิทธิในการจองซือไม่สามารถนําส่งเอกสาร
การจองซือ หรื อปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซือ หรื อไม่สามารถจ่ายชําระเงินค่าจองซือหุ้นได้ ครบถ้ วน ภายในกําหนด
ระยะเวลาจองซือในการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของ CEN ข้ างต้ น
ในกรณีทีผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN ใช้ สิทธิในการจองซือหุ้นของบริ ษัท ไม่เต็มจํานวนตามทีจัดสรร
ไว้ และหรื อมีเศษของหุ้นทีเกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ รองประธานกรรมการบริ ษัท (นาย
วุฒิชยั ลีนะบรรจง) หรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริ ษัท มีอํานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าว
เพือเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทัวไปต่อไป ตลอดจนกําหนดเงือนไขและรายละเอียดอืนใดทีจําเป็ นเกียวกับการ
เสนอขายหุ้นดังกล่าวตามทีเห็นเหมาะสม และไม่ขัดหรื อแย้ งกับกฎหมาย และ/หรื อกฎ หรื อระเบียบทีเกียวข้ องของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ฯ และหรื อหน่วยงานอืนทีเกียวข้ อง เพือให้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ต่อประชาชนและบุคคลทัวไปเป็ นครังแรกนีประสบความสําเร็ จในการเสนอ
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ขายสูงสุด ทังนี การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ CEN จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หารของบริ ษัทและผู้
ทีเกียวข้ อง ทีได้ รับสิทธิในการซือหุ้นสามัญของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น จากการเป็ นผู้ถือหุ้นสามัญของ CEN ซึง
การจัดสรรหุ้นดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี
ชือ-นามสกุล ความสัมพันธ์ จํานวนหุ้นทีถือ
สัดส่วน จํานวนหุ้นทีได้ รับ จํานวนหุ้นที สัดส่วน
จัดสรร
กับบริ ษัท
ถืออยูใ่ น
อยูใ่ นบริษัท
ร้ อยละ1
ร้ อยละ2
(Preemptive
บริษัท
ก่อนการจัดสรร
Right)
ภายหลังการ
จัดสรร
นายวุ ฒิ ชั ย กรรมการและ
8,473,517
3.38
2,400,283
10,873,800
3.11
ลีนะบรรจง ผู้บริหาร
หมายเหตุ :
1

คํานวณจากหุ้นทีชําระแล้ วของบริ ษัท จํานวน 250,504,000 หุ้น ก่อนการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไป

2

คํานวณจากหุ้นทีชําระแล้ วของบริ ษัท จํานวน 350,000,000 หุ้น หลังการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทัวไป

5.6.2

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท

การจัด สรรหุ้น ให้ แ ก่ ผ้ ูมี อุป การคุณ ของบริ ษั ท ให้ อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท
เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของบริษัท ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของ
บริษัทก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ
5.6.3

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

การจัด สรรหุ้น ให้ แ ก่ผ้ ูมีอุป การคุณ ของผู้จัดจํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ให้ อ ยู่ใ นดุลยพินิ จ ของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซือหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบ
ตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้นสามัญก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซือ
5.6.4

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน

การจัด สรรหุ้น ให้ แ ก่ นัก ลงทุน สถาบัน ให้ อ ยู่ใ นดุล ยพิ นิ จ ของผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 และหากยอดการจองซือหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซือ
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5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือหลักทรั พย์
บริษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) ได้ เปิ ดบัญชีเพือรับเงินค่าจองซือหุ้นในครังนีโดยมีรายละเอียด ดังนี
ชือบัญชี

บัญชีจองซือหุ้นเพิมทุนบมจ. เอือวิทยา

ธนาคาร

กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

บัญชีประเภท

ออมทรั พย์

เลขที

735-2-74135-8

สาขา

ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม

ผู้จองซือหุ้นทีประสงค์จะจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน) จะต้ องปฏิบตั ิ
ตามวิธีการดังต่อไปนี
5.7.1 สําหรับผู้จองซือทีเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท CEN
ผู้จองซือประเภทหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN จะต้ องจองซือหุ้นสามัญของบริ ษัท ในอัตราส่วน 17.8656
หุ้นสามัญของบริ ษัท CEN ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษัท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเศษหุ้นทีเป็ นทศนิยม
ทีเกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปั ดทิง ทังนี ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN มีสิทธิทีจะจองซือหุ้นสามัญของ
บริ ษัทน้ อยกว่า หรื อเท่ากับสิทธิ ทีตนได้ รับ โดยจํ านวนหุ้นรวมที จองซื อต้ องไม่เกิน 28,300,000 หุ้น โดย
สามารถยืนเอกสารการจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนได้ ทีบริ ษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ป จํากัด (มหาชน) เลขที 132
อาคารสินธร 1 ชัน 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตังแต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ระหว่างวันที 11 – 14 มิถนุ ายน 2555 โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี
(ก) ผู้จองซือจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือใน “ใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนในส่วนทีให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้น
สามัญของบริษัท CEN แบบ ก.” ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซือเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมทังแนบใบรับรองสิทธิการจองซือหุ้น หรื อเอกสารอืนทียืนยันการได้ รับสิทธิ การจองซือ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซือ ดังนี
-

ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลข
ประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจํ าตัวประชาชนพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา)
พร้ อมทังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ
หุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
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อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
-

ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) เว้ น แต่ จ ะได้ รั บ แจ้ ง เปลี ยนแปลงระยะเวลาจองซื อเป็ นอย่ า งอื นจากผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย ผู้จองซือสามารถยืนเอกสารการจองซือหุ้นสามัญของบริ ษัทได้ ทีสํานักงานของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่
เวลา 9.00 - 16.00 น. ระหว่างวันที 11 – 14 มิถนุ ายน 2555
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี
-

หากทําการจองซือในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 11 - 12 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระ
เงินค่าจองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อ ที เรี ย กว่า “เช็ค ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นันๆ โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชวนฉบับนีมีผลบังคับใช้ แต่ไม่
เกินวันที 12 มิถนุ ายน 2555 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน
1 วันทําการเท่านัน
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซือ

-

หากทําการจองซือในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 13 -14 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระ
ค่าจองซือโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จดั การการ
จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซือรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นเพิมทุน
บมจ. เอือวิทยา” เลขทีบัญชี 735-2-74135-8 สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผู้จองซือต้ องนําใบจองซือหุ้นสามัญเพิมทุนในส่วนทีให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN แบบ ก.
ใบรับรองสิทธิการจองซือหรื อเอกสารอืนทียืนยันการได้ รับสิทธิการจองซือ และเอกสารประกอบการจอง
ซือในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือหรื อหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระหรื อโอนเงินค่าจองซือหุ้นตามข้ อ (ค)
มายืนหรื อส่งมาทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
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เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที 11 – 14 มิถนุ ายน 2555 โดยในการจองซือ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซือจะ
ลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือและได้ ชําระเงินค่าจองซือไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือและขอคืนเงิน
ไม่ได้ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ
ของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร่ วมกับบริ ษัทจะนําเศษหุ้นทีเกิดจากการปั ดเศษ
ทศนิยมไปรวมกับหุ้นทีเหลือจากการจองซือหุ้นทีผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN สละสิทธิ หรื อใช้ สิทธิไม่ครบ
ตามจํ านวนทีได้ รับสิทธิ หรื อไม่ได้ ชํา ระเงิน ค่าจองซื อหุ้นภายในเวลาทีกํ าหนด หรื อ ด้ วยเหตุอื นใด (รวม
เรี ยกว่า “หุ้นส่วนทีเหลือ”) ไปจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนประเภทบุคคลทัวไป ผู้ลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน
และผู้ลงทุนประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท ตามดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.7.2 สําหรับผู้จองซือทีเป็ นบุคคลทัวไป
(ก) ผู้จองซือจะต้ องจองซือหุ้นขันตําจํานวน 100 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้น แบบ ข. ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือ
ชือ หากผู้จองซือเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันพร้ อมประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ ดังนี
-

ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลข
ประจําตัวประชาชนหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจํ าตัวประชาชนพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา)
พร้ อมทังสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ
หุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ภายใน
ระยะเวลาตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18-20 มิถนุ ายน 2555
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี
-

หากทําการจองซือในเวลา 9.00-16.00 น. ของวันที 18 มิถนุ ายน 2555 และในเวลา 9.00-12.00 น.
ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที
เรี ย กว่า “เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ นันๆ โดยให้ ล งวัน ที
ภายหลังวันทีหนังสือชีชวนฉบับนีมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 19 มิถนุ ายน 2555 และสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 และ/
หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้
โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับ
แล้ วในวันจองซือ

-

หากทําการจองซือในเวลา 12.00-16.00 น. ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 และเวลา 9.00- 16.00 น.
ของวันที 20 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระค่าจองซือโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซือรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือ
หุ้นเพิมทุน บมจ. เอือวิทยา” เลขทีบัญชี 735-2-74135-8 สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ประเภทบัญชี
ออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผู้จองซือต้ องนําใบจองซือ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซือในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือในข้ อ (ค)
มายืนความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ตังแต่
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18-20 มิถนุ ายน 2555 โดยในการจองซือ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซือจะลง
ลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือและได้ ชําระเงินค่าจองซือไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือและขอคืนเงินไม่ได้
ทังนี ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามข้ อ 5.2.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผู้จองซือทีเป็ นนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผู้จองซือจะต้ องจองซือหุ้นขันตําจํานวน 100 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้น แบบ ข. ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือ
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ชือโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ ดังนี
-

ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดย
กระทรวงพาณิ ชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18-20 มิถนุ ายน 2555
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี
-

หากทําการจองซือในเวลา 9.00-16.00 น. ของวันที 18 มิถนุ ายน 2555 และในเวลา 9.00-12.00 น.
ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด หรื อเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที
เรี ย กว่า “เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ าฟท์ นันๆ โดยให้ ล งวัน ที
ภายหลังวันทีหนังสือชีชวนฉบับนีมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 14 มิถนุ ายน 2555 และสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซือ

-

หากทําการจองซือในเวลา 12.00- 16.00 น. ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 และเวลา 9.00-16.00 น.
ของวันที 20 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระค่าจองซือโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสังจ่ายผู้จดั การการ
จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซือรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นเพิมทุน
บมจ. เอือวิทยา” เลขทีบัญชี 735-2-74135-8 สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
(จ) ผู้จองซือต้ องนําใบจองซือ แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซือในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือในข้ อ (ค)
มายืนความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
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ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18 - 20 มิถนุ ายน 2555 โดยในการจองซือ
เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซือจะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือและได้ ชําระเงินค่าจองซือไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือและขอคืนเงิน
ไม่ได้ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ
ของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.7.4 สําหรับผู้จองซือทีเป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
(ก) ผู้จองซือจะต้ องจองซือหุ้นขันตําจํานวน 100 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซือ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้นแบบ ข. ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือ
ชือ หากผู้จองซือเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันพร้ อมประทับตรา
สําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ ดังนี
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณี ทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขประจําตัว
ประชาชนหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทังลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้ อมทังสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือหุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซือประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามของนิ ติ บุค คลนัน และประทับ ตราสํา คัญ ของนิ ติ บุค คล (ถ้ า มี ) และแนบสํา เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และ
แนบสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18 - 20 มิถนุ ายน 2555
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี
-

หากทําการจองซือในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18 มิถุนายน 2555 และในเวลา 9.00 12.00 น. ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ โดยชําระเป็ นเงินสด
หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
ส่วนที 3 หน้ า 16

บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)

(หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นันๆ โดยให้ ลงวันที
ภายหลังวันทีหนังสือชีชวนฉบับนีมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที 19 มิถุนายน 2555 และสามารถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซือ
-

หากทําการจองซือในเวลา 12.00-16.00 น. ของวันที 19 มิถนุ ายน 2555 และเวลา 9.00 - 16.00 น.
ของวันที 20 มิถนุ ายน 2555 ผู้จองซือจะต้ องชําระค่าจองซือโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซือทีชําระเงินค่าจองซือหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสังจ่ายผู้จดั การการจัด
จํ าหน่ ายและรั บประกัน การจํ า หน่ า ย ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจํ าหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซือรวมเข้ าบัญชี “บัญชีจองซือหุ้นเพิมทุน
บมจ. เอือวิทยา” เลขทีบัญชี 735-2-74135-8 สาขา ถนนสุขาภิบาล 3 บึงกุ่ม ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย
(จ) ผู้จองซือต้ องนําใบจองซือหุ้น แบบ ข. เอกสารประกอบการจองซือในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือในข้ อ
(ค) มายืนความจํานงขอจองซือและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที 18 - 20 มิถนุ ายน 2555 โดยในการจอง
ซือ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซือจะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือและได้ ชําระเงินค่าจองซือไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือและขอคืนเงิน
ไม่ได้ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซือ
ของผู้จองซือทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีทีมีผ้ ูจองซือหลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ทีเสนอขาย
5.8.1 สําหรับผู้จองซือประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท CEN
ผู้จองซือประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN จะได้ รับสิทธิการจองซือหุ้นสามัญของบริ ษัทก่อนผู้จอง
ซือประเภทบุคคลทัวไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท โดยมีสิทธิ จองซือหุ้นสามัญของบริ ษัทตาม
สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท CEN ในอัตราส่วน 17.8656 หุ้นสามัญของบริ ษัท CEN ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริ ษัท มูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเศษหุ้นทีเป็ นทศนิยมทีเกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปั ดทิง ทังนี ผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท
CEN มีสทิ ธิทีจะจองซือหุ้นสามัญของบริษัทน้ อยกว่า หรื อเท่ากับสิทธิทีตนได้ รับ โดยจํานวนหุ้นรวมทีจองซือต้ องไม่เกิน
28,300,000 หุ้น ทังนี หากมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN ใช้ สิทธิจองซือหุ้นสามัญของบริ ษัทเกินกว่าสิทธิทีตนได้ รับ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิส่วนของหุ้นทีจองซือเกินสิทธิดงั กล่าว
และหากมีห้ นุ เหลือจากการใช้ สิทธิ ของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท CEN ไม่ว่าด้ วยเหตุผลใด ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อคณะกรรมการบริ ษัท มีอํานาจในการจัดสรรหุ้นส่วนทีเหลือดังกล่าวให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภท
บุคคลทัวไป ผู้ลงทุนประเภทนักลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทต่อไป ตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ส่วนที 3 หน้ า 17

บริ ษัท เอือวิทยา จํากัด (มหาชน)

5.8.2 สําหรับบุคคลทัวไป
การจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลทัวไป ในกรณีทีมีการจองซือหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 แต่ละราย โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณการซือขาย
หลักทรัพย์ผา่ นผู้จดั การการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อการ
มีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรื อการมีธุรกิจทีเกียวข้ องทางด้ านวาณิชธนกิจ หรื อ ด้ านอืนๆ กับผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เป็ นต้ น
5.8.3 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ในกรณีทีมีการจองซือหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.8.4 สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ในกรณีทีมีการจองซือหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือหลักทรั พย์
5.9.1 กรณีผ้ จู องซือไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีเป็ นผู้รับจองซือจากผู้จองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรรรายนันๆ จะ
ดําเนินการให้ มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซือหุ้นโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซือทีไม่ได้ รับการจัดสรร
โดยจ่ า ยเป็ นเช็ ค ขี ด คร่ อ มเฉพาะสังจ่ า ยผู้จ องซื อตามชื อของผู้จ องซื อที ระบุไ ว้ ใ นใบจองซื อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซือทีระบุไว้ ในใบจองซือ ภายใน 14 วัน หลังสินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ทังนี กรณีที
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื อได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสินสุดระยะเวลาการจองซื อ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าที
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชําระดอกเบียให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีได้ มีการชําระ
คืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือหุ้นทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซือโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับคืนเงินค่าจองซือแล้ วโดยชอบ และผู้จอง
ซือจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึงเป็ นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซือได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผ้ จู องซือได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจํานวนหุ้นทีจองซือ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีเป็ นผู้รับจองซือจากผู้จองซือทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จํานวนทีจองซือ จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบคืนเงินค่าจองซือหุ้นโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซือ
ทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจองซือ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซือตามชือของผู้จองซือที
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ระบุไว้ ในใบจองซือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซือทีระบุไว้ ในใบจองซือ ภายใน 14 วัน หลัง
สินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ทังนี กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสินสุดระยะเวลาการจองซือ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องชําระดอกเบียให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา
14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซือโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับคืนเงิน
ค่าจองซือแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซือได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจํ าหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
5.9.3 กรณีผ้ จู องซือไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนืองจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซือ และหรื อ ธนาคารไม่สามารถ
เรี ยกเก็บเงินค่าจองซือหุ้นตามเช็คค่าจองซือหุ้น
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซือหุ้นจากผู้จองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
เนืองจากปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซือ และหรื อ ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซือหุ้นตามเช็คค่าจองซือหุ้น จะ
ดําเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซือให้ แก่ผ้ จู องซือดังกล่าว โดยผู้จองซือต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ภายใน 30 วัน หลัง
สินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น หากผู้จองซือไม่ทําการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจํ าหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายรายที เป็ นผู้รับจองซื อจะจัดส่งเช็คทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที อยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื อ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซือโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับคืนเงินค่าจองซือแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซือไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซือ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุในข้ อ 5.3.1 เงือนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ ใช้ สิทธิยกเลิก
การจองซือหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณี เกิดเหตุการณ์ อืนใดทีทําให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซือมีสิทธิทีจะยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือจะต้ อง
แจ้ งความประสงค์ตอ่ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซือได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใดๆ
ให้ แก่ผ้ จู องซือรายนันๆ โดยสังจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซือตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซือ และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซือตามทีอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ หรื อนับ
แต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ตาม(ข) ทังนี กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั การการจัด
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จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะต้ องชําระดอกเบียให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินค่าจองซือหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันทีสามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซือหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบ
จองซือหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับเงินค่าจองซือคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ผู้จองซือมีสิทธิทีจะยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ เมือมีเหตุทีทําให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุด
การเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ในกรณีทีผู้ลงทุนยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์
ให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์คืนเงินค่าจองซือหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทียกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ภายใน 14 วันนับแต่
สินสุดระยะเวลายกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ หากบริ ษัททีออกหลักทรัพย์ไม่สามารถส่งคืนให้ ผ้ ลู งทุนตามทีกําหนด
บริษัททีออกหลักทรัพย์จะต้ องชําระดอกเบียผิดนัดในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 7.5 ต่อปี
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
บริ ษัทได้ แต่งตัง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซือในการเสนอขายครังนีแล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซือสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซือขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ทีเพือให้ ผ้ จู องซือ
สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทเริ มทําการซือขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ ซึงแตกต่างกับกรณีทีผู้จองซือหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซือหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน ในการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครังนี ผู้จองซือหุ้นประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของบริ ษัท CEN
สามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีตามข้ อ 5.10 (ก) หรื อ 5.10 (ข) ก็ได้ ในขณะทีผู้จองซือประเภทบุคคลทัวไป
นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท สามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณี ใดกรณี หนึงใน 3 กรณี ได้
ดังต่อไปนี
(ก) ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ซึงเป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทจะทําการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการ
จัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซือภายใน 15 วันทําการนับจาก
วันปิ ดทําการจองซือหุ้น ในกรณี นีผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึงอาจได้ รับภายหลังจากทีหุ้นของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการ
ซือขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
(ข) ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากไว้
ั ชีซือขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึง
ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึงผู้จองซือมีบญ
เป็ นนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัทจะออกใบหุ้นในชือของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
ั
จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝาก
หุ้นอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซือฝากไว้ ในกรณีนีผู้
ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์
อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริษัททําการซือขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
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ในกรณีทีผู้จองซือเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชือผู้จองซือในใบจองซือจะต้ องตรงกับชือ
เจ้ าของบัญชีซือขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนันแล้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือตามข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทีผู้จองซือไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซือประสงค์ทีจะฝากในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 กรณีนี บริ ษัทจะดําเนินการนํา
หุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นตามจํานวนทีผู้จองซือได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซือภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น และหากผู้จองซือ
ต้ องการถอนหุ้นออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซือสามารถติดต่อได้ ที
ศูน ย์ รับฝากหลักทรั พย์ ซึงจะมี ค่าธรรมเนี ยมการถอนหุ้น สามัญ ตามอัตราที ศูนย์ รับฝากหลักทรั พ ย์
กําหนด
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