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ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

 หุนสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริษัท เอเซียพรีซิชั่น จํากัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
: บ ริ ษั ท เ อ เ ซี ย พ รี ซิ ชั่ น จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) ( “บ ริ ษั ท ”)
(Asia Precision Public Company Limited)
ที่อยูผูเสนอขาย

: นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร 700/331 หมูที่ 6 ตําบลดอนหัวฬอ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

จํานวนหุนที่ออกใหมเสนอขาย

: 75,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้

ระยะเวลาเสนอขาย

: 21 – 23 กันยายน 2554

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

: 5.45 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 408,750,000 บาท
 หุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลว
การเสนอขายหุนสามัญที่ออกและเรียกชําระแลวภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญ
ที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทซูมิโตโม คอรปอเรชั่น อิควิตี้ เอเซีย จํากัด รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย

: บริ ษั ท ซู มิ โ ตโม คอร ป อเรชั่ น อิ ค วิ ตี้ เอเซี ย จํ า กั ด
(“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 ของจํานวนหุนสามัญ
ที่ เ รี ย กชํ า ระแล ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท เอเซี ย พรี ซิ ชั่ น จํ า กั ด
(มหาชน) (“บริษัท”) ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

สวนที่ 3 หนา 1

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ระยะเวลาเสนอขาย

: 21 – 23 กันยายน 2554

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

: 5.45 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 66,762,500 บาท
1.2 สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
 หุน สามัญเพิ่มทุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัททั้งหมดจํานวน 75,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขาย
ในเบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
42,550,000
หุน
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
17,450,000
หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท 15,000,000
หุน
 หุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลว

การเสนอขายหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระแลวของซูมิโตโมทั้งหมดจํานวน 12,250,000 หุนในครั้งนี้ มี
สัดสวนในการเสนอขายในเบื้องตน ดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
12,250,000
หุน
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่
เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียดที่กําหนด
ไวในขอ 5.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนแตละประเภท เปน
ตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวดานลาง แต
เปนลูกคา หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่อุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยนักลงทุน
ประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่
ระบุไวในขอ 5.6.1
ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 ทั้งนี้การ
จัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ/ หรือทําคุณประโยชนตอบริษัท ได
แก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน อดีตผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชย ในกรณี
ที่เปน นิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว หรือของ
บริษัทที่เกี่ยวของของ นิติบุคคลดังกลาวทั้งในอดีตและปจจุบัน
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบของบริษัทใน
อนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัทในการ
ประกอบธุรกิจไดทั้งปจจุบันและอนาคต
(5) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษทั
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ผูมีอุปการคุณของบริษัทดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3_และ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบ
อํานาจ จากคณะกรรมการบริษัท ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน ประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนในแตละประเภทขางตน ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6
การเสนอขายหุน ในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
เนื่องจากหุนทีจ่ ัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไมเพียงพอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของซูมิโตโมจํานวน 12,250,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญที่จําหนายแลวของบริษทั ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
โดยไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2554 ทั้งนี้
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลววามีคุณสมบัติ
ครบถ ว นตามข  อ บั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทยเรื่ อ งการรั บ หุ น สามั ญ หรื อ หุ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เ ป น
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.
(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุงหลักเกณฑการรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจาย
การถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุน
รวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไม นอย
กวา 1 หนวยการซื้อขายเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวน
ตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนตอไป
1.5 ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมี
สวนรวมในการบริหารและผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
แลว หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของ
จํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํามิได หากวาการ
โอน หุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางดาวในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทไดตอเมื่อบริษัท
ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และจะใชยันบุคคลภายนอกไดตอเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุน
เปนที่เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14
วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน การ
โอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจาก
ก) สภาวะการซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพย
ข) การสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อ
หุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆกัน แลว
เป ดโอกาสให นัก ลงทุน สถาบันแจ งราคาและจํา นวนหุน ที่ป ระสงคจ ะจองซื้ อมายั งผู จัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูที่ระหวางราคา 5.25 – 5.55
บาทตอหุน
ทั้งนี้ บริษัทฯรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอ
ขายในครั้งนี้ จากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะ
ทําใหบริษัทฯไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่
คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองหุนสามัญและ
ค) อัตราสวนกําไรตอหุน (Price to Earning Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ราคาหุนที่เสนอขายหุนละ 5.45 บาท คิดเปน
P/E ที่ประมาณ 9.32 เทา โดยคํานวณจากกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทตามงบ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
การเงิ นสํ าหรั บป 2553 ซึ่งมี ผ ลกําไรจากการดํ าเนิ นงานปกติ ร วมทั้ งสิ้ น 142.46 ล านบาท หารดว ย
จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของบริษัทฯ จํานวน 243.75 ลานหุน (บนสมมุติฐานวาบริษัทเพิ่ม
จํานวนหุนจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้เปน 300 ลานหุน ตั้งแตวันที่ 29 กันยายน 2554) จะไดกําไร
สุทธิตอหุนเทากับ 0.58 บาทตอหุน
โดย P/E ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยขนาดใหญจํานวน 3 บริษัท (ไดแก บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท
ไทยแสตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ) ในชวงระยะเวลา 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ซึ่งมีคาเทากับ 11.25 เทา ทั้งนี้ P/E คํานวณจากฐานะ
ทางการเงินในอดีตโดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุน
ควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
3.1 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย

P/E ของบริษัทซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายชิ้นสวนรถยนตซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยขนาดใหญจํานวน 3 บริษัท (ไดแก บริษัท สมบูรณ แอดวานซ เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) บริษัท
ไทยแสตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน) และ บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ) ในชวงระยะเวลา 1 ป
นับตั้งแตวันที่ 16 กันยายน 2553 ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ใชในการพิจารณาราคาเสนอขายหลักทรัพยขางตนมี
รายละเอียดดังตอไปนี้
บริษัท

ราคาเฉลี่ย
(บาทตอหุน)
บริ ษั ท สมบู ร ณ แอ ด วานซ เทคโนโลยี จํ า กั ด
25.29
(มหาชน)
บริษัท ไทยแสตนเลยการไฟฟา จํากัด (มหาชน)
171.86
(บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)
15.41
หมายเหตุ
* กําไรสุทธิตอหุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
** กําไรสุทธิตอหุนสไหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2553
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -
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กําไรสุทธิตอหุน
(บาทตอหุน)
2.48*
12.50**
1.57*
คาเฉลี่ย

P/E (เทา)
10.20
13.75
9.79
11.25

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อ หุ น และวิธี ก ารจั ด สรรหุ น ตามที่ร ะบุไ ว ใ นหนั ง สือ ชี้ ช วนฉบับ นี้ ต ามความเหมาะสม ในกรณีที่ เ กิ ดป ญ หา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อให
การเสนอขายหุนครงนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุน สามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0177
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส ( ประเทศไทย ) จํากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 9, 14-15
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2657-7000 โทรสาร 0-2657-7777
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9276
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
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บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17,18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
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
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริ ษั ท ตกลงมอบหมายให ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทและหุน
สามัญเดิมของซูมิโตโม ซึ่งจะเสนอขาย ตอประชาชนทั่วไปจํานวน 87,250,000 หุนตามลักษณะการเสนอขาย
และราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุ ก ารณ ต า งๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(1) เมื่อบริษัท และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวมไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวใน
สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของ
บริษัทที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้จากเหตุในขอ (1) - (3) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อหุน ทั้งจํานวนใหแกผูจองซือ้ แตละรายที่จองซื้อหุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงิน 11,887,813 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทํา
การ หลังจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทและซูมิโตโมจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรบั หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนจํานวน 75,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.45 บาท
408,750,000
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
14,945,750
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ
393,804,250
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
5.25

บาท
บาท
บาท
บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ซูมิโตโมจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนจํานวน 12,250,000 หุน ในราคาหุนละ 5.45 บาท
66,762,500
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
1,872,473
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ
64,890,027
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
5.30

บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000
บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
327,000
บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
10,218,750
บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
200,000
บาท
(1)
บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 150,000
(2)
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ
4,000,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
14,945,750
บาท
หมายเหตุ:
(1) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(2) คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
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ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของซูมิโตโม
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000
บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
53,410
บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
1,669,063
บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
50,000
บาท
(2)
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ
50,000
บาท
รวมทั้งสิ้น
1,872,473
บาท
หมายเหตุ:
(1) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(2) คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจํา
หนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในวันและเวลาทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูลงทุนสถาบัน
สามารถติ ดต  อ ขอรั บหนั งสื อ ชี้ช วนและใบจองซื้อ หุ นสามั ญเพิ่ มทุ นได ที่สํ า นัก งานของผู จั ดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด จําหน
ายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และบริษัท เอเซียพรีซีชั่น จํากัด (มหาชน) 700/31 หมูที่ 6
ตําบลดอนหัวฬอ อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจอง
ซื้อ ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือบริษัท (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้
ชวนซึ่ ง มี ข อ มู ล ไม แ ตกต า งจากหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ ยื่ น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย (สํานักงาน ก.ล.ต.”) จาก Website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ไดที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ เปนตน
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5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป (2) ผูลงทุนสถาบัน หุน
(3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท ผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามรายละเอียดในขอ 1.2
นอกจากนี้ การจั ด สรรหุ น โดยผู จั ด การการจํา หน า ยและรั บประกั น การจํ าหน า ย และผู จัด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่ ทธ.70/2552 เรื่ อ งหลั ก เกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 และทจ.29/2551 เรื่องการ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน เพื่อทําใหการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
3. ภายหลั ง จากการป ด รั บ จองซื้ อ หุ น สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ ในแต ล ะประเภท ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชนหากพบวามีหุนเหลือจาก
การจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับ
สวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบันเปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
ก.ล.ต. และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจั ด สรรหุ น ในครั้ ง นี้ เ ป น การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ให ส อดคล อ งกั บคุ ณ สมบั ติ ที่ กํ า หนดตามข อ 5 (3) เรื่ อ ง
การกระจายการถื อ หุ น รายย อ ยภายใต ข อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย เรื่ อ ง
การรั บ หุ น สามั ญ หรื อ
หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจั ด สรรสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น ให แ ก  บุ ค คลทั่ ว ไปอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน  า ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะ
จัดสรร ใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
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ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (แลวแตกรณี) ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูลงทุนสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันรายใด
จะมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกั นการจํ าหนา ยตามที่ ร ะบุไ ว ในข อ 5.2 (ก) ขอสงวนสิ ทธิ ใ นการป ดรั บ จองซื้ อหุ นก  อนครบกํ าหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทเปนดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือ
ผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทรายใด
จะมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด จําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
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(1) ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
(2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :
- สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติ
บุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ

รับประกันการจําหนาย สํานักงานหรือสาขาของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) หรือขอ 5.2 (ข) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 - 23 กันยายน
2554
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(ค) ผูจองซือ้ ตองชําระเงินคาจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยวิธีชาํ ระเงินมีดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
เปน การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS)เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
นั้นจะต อ งลงวัน ที่วั น เดีย วกับวัน ที่จ องซื้อ และตอ งสามารถเรี ยกเก็ บเงินไดจ ากสํา นัก หัก บัญ ชีใ น
กรุงเทพมหานครนภายใน 1 วันทําการเทานั้น
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดยการ
โอนเงิน เทานั้น
ผูจองซือ้ ที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS)เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซือ้
หุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 : พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท
หรือแคชเชียรเช็ค : ซึ่งผูจองซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อโดยผูจดั การการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แตละรายตามที่ระบุไวในขอ
5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน ใหกับบริษัท ตอไป
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2
(ข) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยายน 2554 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะ
ลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) ถึง
(ง) ได
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5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
(1) ผูจองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ผูจองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติ
บุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานฑูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวัน
จองซื้อ พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสาประกอบขางตนทั้งหมดที่
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคา
จองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21- 23 กันยายน 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 21 กันยายน เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อเปน
การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค(หรือที่เรียกวา
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“เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท นั้นจะตองลง วันที่;วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการเทานั้น
- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดย
การโอนเงิน เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS)เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชี
จองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก): พรอมระบุ
ชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค :
ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุน
ในสวนของตน ใหกับบริษัท ตอไป
(ง) ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ หุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยายน 2554
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซือ้ จะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแก
ผูจองซือ้
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ข) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) ถึง (ง)
5.7.3. ผูจองซื้อประเภทผูมอี ุปการคุณ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณสามารถจองซื้อไดที่ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น และ
จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซือ้ จะตองจองซือ้ หุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซือ้ จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซือ้ เปนนิติบคุ คล
ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมอี ํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซือ้ ทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังนี้
(1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนา
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เอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตาวดาว :
- สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น
(ถ า มี ) พร อ มแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน สํ า เนาใบต า งด า ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ยั ง ไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน
6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ ลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณตามขอ 5.7.3 นี้ไมเปนการตัดสิทธิผูจองซื้อประเภทผู
มีอุปการคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 5.7.1
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 -23
กันยายน 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซือ้ ณ วันที่จองซือ้ โดยวิธชี ําระเงินมีดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อ
เปน การโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) โดย เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท นั้นจะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการเทานั้น
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- หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 กันยายน 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดยการ
โอนเงิน เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อ
หุนที่บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่
บัญชีจองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัท
หลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซือ้ หุนหรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระ
เงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังบริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยายน 2554 โดยใน
การจองซือ้ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพือ่ เปนหลักฐานในการรับจองซือ้ หุนสามัญใหแกผูจอง
ซื้อ
(จ) ผูจองซือ้ ที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซือ้ ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) ถึง (ง) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมอี ุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซือ้ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทรวมกับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแต
กรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จอง
ซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ
กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาวจะตองดําเนินการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
แลวแตกรณี นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี
ไมวาในกรณีใด ๆ เชน หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและ
ผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแต
กรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงิน
คาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจอง
ซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถคื น เงิ นค า จองซื้ อ หุ น ในส ว นที่ ไ ม ไ ด รั บ การจั ด สรรให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ภ ายใน
ระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ
(แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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ดังกลาว แลวแตกรณีจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค) ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย แลวแตกรณี
ซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ 5.2 (ข) จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่ง
ไมไดรับการจัดสรรเนือ่ งจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซือ้ หุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซือ้ หรือเนื่องจาก
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซือ้ ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไป
หรือผูมอี ุปการคุณ (แลวแตกรณี)
(ง) ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัท และ/
หรือ ผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน ใหถือวาผู
จองซือ้ ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(2) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตอ งระงับ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสอนขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
หลักทรัพยจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนาหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (1) หรือ (2) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีการโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว
ในใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ภายใน 14วั น นั บ จากวั น ที่ สิ้ น
สุ ด ระยะการจองซื้ อ หรื อ นั บ แต วั น ที่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ ต าม (2) ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถคื น เงิ น ค า จองซื้ อ หุ น
ในส ว นที่ ไ ม ไ ด รั บ จั ด สรรให แ ก ผู จ องซื้ อ ห น ภายในระยะเวลาดั ง กล า ว ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ร ายที่
มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการส ง คื น เงิ น ดั ง กล า วจะต อ งชํ า ระดอกเบี้ ย ให แ ก ผู จ องซื้ อ ในอั ต ราร อ ยละ 7.5 ต อ ป
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โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดีไมวา กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจ องซือ้ ไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ
ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจดั จําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับ
บริษัทโดยผูจองซิ้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่
ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถซื้อ
ขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจอง
ซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ ผู จ องซื้ อ สามารถเลื อ กให บ ริ ษั ท ดํ า เนิ น การในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณี ที่ ก รณี ที่ผู จ องซื้อ ประสงค จ ะขอให อ อกใบหุ น ในนามของผู จ องซื้ อ บริ ษัท ศู น ย รั บ ฝาก
หลั ก ทรัพ ย ( ประเทศไทย) จํ ากั ด จะดํ า เนิน การจั ด ส ง ใบหุ น ตามจํ า นวนหุ นที่ ผู จ องซื้ อ ได รั บ การจั ด สรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ตาม ที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจอง
ซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่ง
อาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยูในขณะเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากให
แกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ไดในตลาดหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับ
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บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จํากัด (มหาชน)
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
แลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจาก
วันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญดังกลาวออกจากบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการ
ถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด

สวนที่ 3 หนา 22

