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1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
 หุนสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
: บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
: (Asia Precision Public Company Limited)
ที่อยูผูเสนอขาย
: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/31 หมูที่ 6 ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง
จังหวัดชลบุรี 20000
จํานวนหุนที่ออกใหมที่เสนอขาย
: 75,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: (●)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ
: (●) บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
: (●) บาท
 หุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลว
การเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลวภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเดิม
ที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
: บริษัท ซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด (“ซูมิโตโม”)
: (Sumitomo Corporation Equity AsiaLimited)
ที่อยูผูเสนอขาย
: สูท 602 ชั้น 6 วัน อินเตอรเนชั่นแนล ไฟแนนซ เซ็นเตอร วัน ฮารเบอร วิว สตรีท
เซ็นทรัล ฮองกง
จํานวนหุนที่ที่เสนอขาย
: 12,250,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 4.08 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด
ของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: (●)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ
: (●) บาท
มูลคารวมของหุนสามัญเดิมที่เสนอขาย : (●) บาท
1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
 หุนสามัญเพิ่มทุน

สวนที่ 3 หนา 1

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดจํานวน 75,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายใน
เบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
(●) หุน
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
(●) หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท (●) หุน
 หุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลว
การเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลวของซูมิโตโมจํานวน 12,250,000 หุนในครั้งนี้ มีสัดสวนใน
การเสนอขายในเบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
(●) หุน
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
(●) หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท (●) หุน
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอ
นักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6 โดยพิจารณา
จากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวดานลาง แตเปน
ลูกค า หรือผูที่ค าดวาจะเปนลูกคา ผูที่มี ความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูที่อุป การคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคล
ทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.6.1
ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ จัดตั้ง
ขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
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(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ/ หรือทํา
คุณประโยชนตอบริษัท ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา ทั้งในอดีต
และปจจุบัน อดีตผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชย ในกรณีที่เปนนิติ
บุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว หรือของบริษัทที่เกี่ยวของของนิติบุคคล
ดังกลาวทั้งในอดีตและปจจุบัน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 (ก) และจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ จากคณะกรรมการบริษัท
ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน  า ยตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข  อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนในแตละประเภทขางตน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทจํานวน 75,000,000 หุน และหุนสามัญเดิมของซูมิโตโมจํานวน 12,250,000 หุนที่เสนอขาย
ในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญที่จําหนายแลวของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย
ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ (●) ทั้งนี้บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส
จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลววามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการ
ปรับปรุงหลักเกณฑการรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะสามารถเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญ
รายยอยไมน อยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุน
ดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขายเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําให
บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับ
หุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ หง ประเทศไทย เรื่ อ ง การหามผูบ ริหารหรือ ผูถือ หุนและผูที่
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เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมีสวนรวม
ในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว หลังการ
เสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหาม
ดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํามิได หากวาการโอน
หุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางดาวในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหน
ายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอน
กับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทไดตอเมื่อบริษัทไดรับคํารอง
ขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และจะใชยันบุคคลภายนอกไดตอเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว
เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการ
รอ งขอ หากการโอนหุ นไมถูก ต อ งสมบู ร ณใหบ ริษัท แจ งแกผูยื่ นคํารอ งภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ ซื้อ ขายในตลาด
หลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํ า หนดราคาหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ ไ ด  ทํ า โดยการสํ า รวจความต  อ งการซื้ อ
หลักทรัพย (Book Building) เมื่อวันที่ (●) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันในแตละ
ระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ที่ระดับตางๆ แลวเปดโอกาสใหผูลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่
ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูระหวาง
(●) – (●) บาทตอหุน
3/1 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
(●)
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท (●) โทรสาร 0-2696-0177
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(●)
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษั ท ตกลงมอบหมายใหผู จัดการการจัด จําหนา ยและรับ ประกัน การจํา หน าย ผู จัดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุนสามัญเดิมที่
ออกและเรียกชําระแลวของซูมิโตโม ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 75,000,000 หุนและ 12,250,000 หุน
ตามลําดับ ตามลักษณะการเสนอขายและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีขอตกลงยอมรับ
ประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ตามสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงิน (●) บาท โดยจะชําระใหภายใน (●) วันทําการ หลังจาก
วันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 75,000,000 หุน ในราคาหุนละ (●) บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
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(●) บาท
(●) บาท
(●) บาท
(●) บาท

(●) บาท
(●) บาท
(●) บาท
(●) บาท
(●) บาท
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คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (1)
(●) บาท
(2)
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ
(●) บาท
หมายเหตุ:
(1) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(2) คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในวันและเวลาทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด จําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และบริษัท เอเซียพรีซีชั่น จํากัด (มหาชน) 700/31 หมูที่ 6 ตําบล
ดอนหัวฬอ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและ
เวลาทําการของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือบริษัท (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ เปนตน
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ ดําเนินการมิ
ใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของ
บริ ษั ท ตนเอง และผู ที่ เ กี่ ย วข อ งของบุ ค คลดั ง กล า วข  า งต  น ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และทจ.
29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณี
การจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป (●) หุน (2) ผู
ลงทุนสถาบัน (●) หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท (●) หุน
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ซูมิโตโมมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป (●) หุน (2) ผู
ลงทุนสถาบัน (●) หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท (●) หุน
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะจัดสรร ใหแก
บุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้ อ หุน ของบุ ค คลทั่ ว ไปครบตามจํา นวนที่ กํ าหนดแล ว ผูจั ด การการจั ด จํา หน ายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (แลวแตกรณี) ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูลงทุนสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะมี
จํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษัทหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเท
าใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะ
มีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
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5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
(1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอม
จากผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง ลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ
เจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :
- สํา เนาใบตา งดา วหรื อ หนังสื อ เดินทางที่ยัง ไม ห มดอายุ พรอ มลงนามรับ รองสํา เนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนได
โดยถูกตองตามกฎหมาย)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อ ผูจองซื้อและเลขที่บัญชี เงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของ
บัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
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(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ เดินทางที่ ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของ
บัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สํา เนาหนั งสื อ สําคั ญ การจั ดตั้ งบริ ษัท หนั งสื อ บริค ณห ส นธิ ข อ บัง คับ และหนั งสื อ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มี ชื่อ ผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของ
บัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย สํานักงานหรือสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) หรือขอ 5.2 (ข)
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) - (●)
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตอง
ชําระที่ราคา (●) บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขาย ดังนี้
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- หากจองซื้อในวันที่ (●) และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลง
วันที่ไมเกินวันที่ (●) และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2)
ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่
บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผู
จองซื้อประสงคจะจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แต
ละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน ใหกับบริษัท
ตอไป
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข)
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●)
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) ถึง (ง) ได
(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา (●) บาทตอ
หุน

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะ

ดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตนตามรายละเอียดในขอ 5.9
5.7.2

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น.
ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) - (●) และตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ (●)
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทาย โดย
ชําระเปนเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ซึ่งตองสามารถเรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) โดยลงวันที่ไมเกินวันที่ (●) พรอมขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไปและจะแจงใหทราบภายหลัง หรือชําระโดยการโอน
เงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผานระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไปและ
จะแจงใหทราบภายหลังโดยสามารถโอนไดระหวางวันที่ (●) จนถึงเวลา 12.00 น ของวันที่ (●)
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ข) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) ถึง (ค)
5.7.3

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณสามารถจองซื้อไดที่ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เทานั้น และจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100
หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
(1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนให แ นบสํ า เนาทะเบี ย นบ า นที่ มี เ ลข
ประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลัก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มีเ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตอง
แนบคํ า ยิ น ยอมจากผู ป กครอง (บิ ด า/มารดา) สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของ

สวนที่ 3 หนา 11

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ
เจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตาวดาว :
- สํา เนาใบตา งดา วหรื อ หนังสื อ เดิ นทางที่ยัง ไม ห มดอายุ พรอ มลงนามรับ รองสํา เนา
ถูกตอง
- สําเนาสมุดเงิ นฝากที่มีชื่อ ผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของ
บัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ยกเว น ผู จ องซื้ อ ที่ ชํ า ระค า จอง และ/หรื อ รั บ เงิ น คื น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของ
บัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สํา เนาหนั งสือ สําคั ญ การจั ดตั้ งบริ ษัท หนั งสือ บริค ณห ส นธิ ข อ บัง คับ และหนั งสื อ
รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
อํานาจ ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แล วแต กรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อ ผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการ
เคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจองและ/หรือรับเงินคืนผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝาก
ธนาคารเทานั้น
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณตามขอ 5.7.3 นี้ไมเปนการตัดสิทธิผูจองซื้อประเภทผูมี
อุปการคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 5.7.1
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตอง
ชําระที่ราคา (●) บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขาย ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ (●) และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลง
วันที่ไมเกินวันที่ (●) และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2)
ชําระเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู
และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชี
จองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามี
การชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)
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(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได
(ฉ) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา (●) บาทตอ
หุน บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตนตาม
รายละเอียดในขอ 5.9
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการ
มีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เปนตน
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ซึ่งดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวา
จะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัท
ในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆกับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
บริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทรวมกับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับ
ราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจอง
ซื้ อ กล า วคื อ โอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจอง
ซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว แลวแตกรณี จะตองดําเนินการ
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน
นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ
เชน หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จอง
ซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอน
เงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภท
บุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร แลวแตกรณี นับแต
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วันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน
หากได มี ก ารโอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ
(แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
(ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแต
กรณี) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว แลวแต
กรณีจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่
พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน
หากได มี ก ารโอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ง) ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่จาย
คาจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ 5.2 (ข) จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
ซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการ
ปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุในขอ 5.2 (ก) และขอ
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5.2 (ข) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแต
กรณี)
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัท
โดยผูจองซิ้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการ
จัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถซื้อขายหุนในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษทั ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณี ที่ ก รณี ที่ ผู จ องซื้ อ ประสงค  จ ะขอให อ อกใบหุ น ในนามของผู จ องซื้ อ บริ ษั ท ศู น ย  รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียน ตาม ที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
ของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยูในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจาก
วันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกให
บริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจอง
ซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อ หุนไมประสงคจ ะขอรับใบหุ น แตประสงค จะใชบ ริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
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หุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่
ได รับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลั กทรัพย แห งประเทศไทย ไดทั นที ที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจอง
ซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญดังกลาวออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถ
ติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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