บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน) จํานวน 176,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว
1 บาท ในครั้งนี้แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1 บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ผูเสนอขายหลักทรัพย
: บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: จํานวน 150,000,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปน
รอยละ
30 ของจํานวนหุน สามัญที่ชําระแลวทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 9.10 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
: 1,365,000,000 บาท
1.1.2 กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม
ผูถือหุนเดิมจํานวน 3 4 ราย เสนอขายหุนสามัญเดิมรวมกันไมเกิน 26,000,000 หุน คิดเปนรอยละไมเกิน
5.2 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ มีรายละเอียดดังนี้
(ก) ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: นายโกศล นันทิลีพงศ
: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
: จํานวน 6,500,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอย
ละ 1.3 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 9.10 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 59,150,000 บาท

(ข) ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: นางธาริณี เสริมลีลาธรรม
: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
: จํานวน 6,500,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอย
ละ 1.3 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 9.10 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 59,150,000 บาท
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(ค) ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: นายกันย ถวิลเติมทรัพย
: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
: จํานวน 6,500,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอย
ละ 1.3 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 9.10 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 59,150,000 บาท

(ง) ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: นายธีรวัฒน ถวิลเติมทรัพย
: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
: จํานวน 6,500,000 หุน หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอย
ละ 1.3 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดภายหลัง
การเสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1 บาท
ราคาเสนอขาย
: 9.10 บาทตอหุน
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย : 59,150,000 บาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่ง
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เสนอขายตอพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย

:
:
:
:

96,800,000 หุน
61,600,000 หุน
17,245,700 หุน และ
354,300 หุน

ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความทีระบุไว
ดานลาง ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูที่มีอุปกร
คุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 และจะ
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จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตัวเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่
กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคาพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่จัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวา ดวยการประกอบธุร กิจ เงิน ทุน ธุร กิจ หลักทรั พย และธุ ร กิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุน
ใหแกนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน
จะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบไวในขอ 5.6.2
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ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา
ลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัทฯ
ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯพิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทฯในการ
ประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
(5) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 และใน
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุ
ไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย หมายถึง พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยในวันที่ออกและเสนอขาย
หลักทรัพยในครั้งนี้ โดยพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้การจัดสรรหุนแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยเปน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯหมอบหมาย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป
เนื่องจากหุนที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมเพียงพอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
31.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ
ทุกประการ
41.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่ง
บริษัทฯไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ [] 18 มกราคม
2554 ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุน
สามัญเพิ่มทุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงิ น ไดพิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบริษั ท ฯแล วพบว า บริษั ท ฯมีคุ ณ สมบัติ ค รบถ ว นตามข อบั งคั บ ของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544
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ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ
2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ
จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว
และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯไดจําหนายหุนสามัญตอ
ประชาชน ทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลวบริษัทจะดําเนินการใหรับหุน
สามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
51.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย แ หง ประเทศไทย เรื่ อง การหา มผู บริ ห ารหรือ ผูถือ หุน และผู ที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทฯตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารแลผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว
หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขายดังกลาว
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอนย อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ
มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทังหมดของบริษัทฯ
การโอนหุนของบริษัทฯจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯได เมื่อบริษัทฯไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการ
โอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียน
การโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ
บริษัทฯจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจาก
ก) สภาวะการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ข) การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่ม ทุนของบริษัทฯที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ไดกระทํา โดยการสํา รวจความ
ตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุน
สถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนัก
ลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนาย โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูที่ระหวางราคา [] 8.80 – [] 9.10 บาทตอหุน ทั้งนี้บริษัท
ฯรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ จาก
ราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําใหบริษัทฯไดรับ
เงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมี่
เสถียรภาพในตลาดรองของหุนสามัญ และ
ค) อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน (Price to Earning Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ราคาหุนที่เสนอขายหุนละ
9.10 บาท คิดเปน P/E ที่ประมาณ 8.58 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัท
ฯตามงบการเงินรวมงวด 6 เดือนลาสุดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 31 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลกําไรจาก
การดําเนินงานปกติรวมทั้งสิ้น 266.0 ลานบาท โดยปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายปเทากับ 532.0 ลานบาท
หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทฯ จํานวน 500 ลานหุนหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หาก
บริษัทฯ ขายหุนในครั้งนี้ครบเต็มจํานวน จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 1.06 บาทตอหุน
โดย P/E ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยทุกบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 12 พฤกษภาคม
2554 ซึ่งมีคาเทากับ 34.82 เทา ทั้งนี้ P/E คํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีตโดยที่ยังมิไดพิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุน
3.1 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
P/E ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายน้ําตาลทรายซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ทุกบริษัทในชวงระยะเวลา 1 เดือนนับตั้งแตวันที่ 12 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 12 พฤกษภาคม 2554 ที่ใชในการ
พิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพยขางตนมีรายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ราคาเฉลี่ย
(บาทตอหุน)

กําไรสุทธิตอหุน
(บาทตอหุน)*

P/E (เทา)

บริษัท น้ําตาลขอนแกน จํากัด (มหาชน)

13.58

0.39

34.82
คาเฉลี่ย

34.82

(1) คํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบการเงินลาสุดตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 ถึง 31 มกราคม
2554 ซึ่งมีผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานปกติงวด 3 เดือน รวมทั้งสิ้น 151.67 ลานบาท โดยปรับปรุงกําไรสุทธิเปนรายปเทากับ
607 ลานบาท หารดวยหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทจํานวน 1,550,312,800 หุน
ที่มา: SETSMART

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -–
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชั้น 5
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1103

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
444 ถนนพญาไท วังใหม กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
19 อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา อาคาร 3 ชั้น 20-21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร. 0-2949-1282 โทรสาร 0-2949-1001
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด
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อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอรชั้น 25-26, 29
179 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2286-3999, 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร. 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2618-1001, 0-2231-3951
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 176,000,000 หุน
ในราคาหุนละ 9 บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดให
เปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนยและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
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ในกรณีที่ผูจัดการการจจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้ง
นี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระไวในขอ
5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 38,040,000 บาท
โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่บริษัทฯไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ และผูถือหุนกลุมเดิมจะไดรับ

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน 150,000,000 หุนในราคาหุนละ 9.10 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯจะไดรับตอหุน

1,365,000,000 บาท
37,317,000 บาท
1,327,683,000 บาท
8.85 บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน 26,000,000 หุนในราคาหุนละ 9.10 บาท
236,600,000 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
6,404,280 บาท
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมบริษัทฯจะไดรับ
230,195,720 บาท
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมบริษัทฯจะไดรับตอหุน
8.85 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

50,000
50,000
1,092,000
32,125,000
4,000,000
37,317,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

50,000
50,000
189,280
5,915,000
200,000
6,404,280

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯและพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต..) จากเว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
0
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5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 43 สวน ไดแก (1) บุคคลทั่วไป (2) นัก
ลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท และ (4) พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย ผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายละเอียดในขอ 1.2
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้

และผูจัดจําหนายและ

1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่
มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหาม
มิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัท ดวย ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม
ฉบับลงวันที่ 15ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวา
มีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของ
บริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบันเปนตน
ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผู
เดียว โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทาง
สื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
สามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได
5.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุน
สามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได
5.7 วัน วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยัง
ไมหมดอายุ) ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
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-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไมหมดอายุ)
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็คแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต [] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย และรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อ
ไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผู
จองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00
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น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจอง
ซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็คแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
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ดราฟท นั้น ๆจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต [] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554
และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

5.7.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20
พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็คแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต [] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหัก
บัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554
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และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.4 สําหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ช) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน(ที่ยังไมหมดอายุ) และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอม
ทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ)ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) สําเนา
เอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ซ) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20
พฤษภาคม 2554 และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
(ฌ) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคา
จองซื้อโดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็คแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น

-

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น

(ญ) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
(ฎ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2554
และวันที่ 23 พฤษภาคม 2554 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฏ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
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5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.4 สําหรับพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอยให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนราย
นั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆใหแกผู
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตาม
ชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อหุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คธนาคาร ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืน
เงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนราย
นั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทุกรายผานตน
โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะ
ไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่
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พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีก
ตอไป
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
ที่จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนราย
นั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูก
ตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
ตามทีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัทฯ และ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย และผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดย
ไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผู
จองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะการจองซื้อหรือ
นับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อหุนภายในระยะเวลาดังกลาวา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู
ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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บริษัท น้ําตาลครบุรี จํากัด (มหาชน)

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผู
จองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ

ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท

1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหนุ สามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการ
นําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ได รั บ การจัด สรรจะสามารถขายหุน สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรั พย ไ ดแ ละหากผูจ องซื้ อ
ตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด
3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะ
ไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
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