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ส่ วนที/ 3
ข้ อมูลเกี/ยวกับการเสนอขายหุ้น

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที/ 3
ข้ อมูลเกี/ยวกับการเสนอขายหุ้น
1 รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท/ ีเสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ท/ ีเสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)

ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย

หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท

จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย

จํานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทีชําระแล้ ว
ทังหมดภายหลั

งการเสนอขายหุ้นในครัง นี 

มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ

1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุ้นละ

[•] บาท

มูลค่ารวมของหุ้นทีเ สนอขาย

[•] ล้ านบาท

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง นี  เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร ะบุไว้ ในข้ อ 5.2
ซึง สัดส่วนการเสนอขายหุ้นเป็ นดังนี 
เสนอขายต่อบุคคลทัว ไป / นักลงทุนสถาบัน

[•] หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท

[•] หุ้น

ทังนี
  ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการเปลีย นแปลงจํานวนหุ้นสามัญทีจดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพือให้ การจองซื อหุ้นสามัญในครัง นี ประสบ
ความสําเร็ จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.6
การจัดสรรหุ้นในครัง นี ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว ไป เนืองจากหุ้นทีจดั สรรใน
การเสนอขายครัง นี มีไม่พอเพียงสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัว ไป
บุคคลทั/วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทัว ไป ซึง เป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ทีจองซื อหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ เช่น ลูกค้ าทีทําการซื อขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ทีให้ การ
สนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ ทังที
 เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปั จจุบนั และผู้ทีคาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคล
ทีมีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อธุรกิจอืนๆ ในเครื อของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
 ไม่
รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความข้ างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํา นาจควบคุม บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่อ ย และผู้ที เ กี ย วข้ องของผู้จัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ตามทีกํ า หนดในประกาศ
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คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลง
วันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซื อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี 
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษั ทหลักทรั พย์ เพือเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพือการจัดการ
โครงการลงทุน ที จัด ตัง ขึ น ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอืนทีมีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
 น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือการฟื น ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) นิติบคุ คลทีมีเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ตามงบการเงินล่าสุดทีผ้ สู อบบัญชีตรวจสอบแล้ วตังแต่
 หนึงร้ อยล้ าน
บาทขึ นไป
(ฑ) นิติบคุ คลซึงมีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลตาม (ก) และ (ฐ) ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละเจ็ดสิบห้ าของจํานวนหุ้นทีมี
สิทธิออกเสียงทังหมด

(ฒ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฑ) โดยอนุโลม
(ณ) ผู้ลงทุนทีไม่ใช่ผ้ ลู งทุนสถาบัน ซึง ซื อหลักทรัพย์ตามทีผ้ เู สนอขายหลักทรัพย์ได้ เสนอขายหลักทรัพย์นนในมู
ั  ลค่า
ตังแต่
 สบิ ล้ านบาทขึ นไป
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของบริ ษัท
2. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คล ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกบั บริ ษัท เช่น ผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางการค้ า ลูกค้ า
คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงินทีติดต่อ ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ ทังที
 ติดต่อในปั จจุบนั หรื อเคยในอดีต
ทังนี
 อาจรวมถึงพนักงานหรื อทีปรึกษานิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
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3. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คลทีบริ ษัทต้ องการชักชวนให้ มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับบริ ษัทต่อไปในอนาคต ทังนี
 
อาจรวมถึงพนักงานหรื อทีปรึกษาของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
4. บุคคล และ/ หรื อนิติบคุ คลทีบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าสามารถทําคุณประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา
ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นทังในปั
 จจุบนั และอนาคต
5. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คล ทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ หารบริ ษัท
สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื/อนไขอื/น
หุ้นสามัญของบริ ษัททีเสนอขายในครัง นี  มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นที/เสนอขาย
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชนความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อประชาชนในครัง นี 
ก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัท
เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจึงอาจมีความเสีย งทีจะไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
 
บริ ษัทได้ ยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ วเมือ วันที [•] 2554 เพือให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
และบริ ษัท ทริ ปเปิ ล เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัดในฐานะทีปรึ กษาทางการเงินของบริ ษั ท ได้ พิจารณาคุณสมบัติของ
บริ ษัทเป็ นอย่างดีแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5 (3) เรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย และเมือบริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นต่อประชาชน
แล้ ว จะทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัทจะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์
รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้ อกําหนดอื/นๆ
กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทจํานวน 3 ราย ซึงถือหุ้นรวมกันในบริ ษัทรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ

ษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง นี  จะถูกสัง ห้ ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห้ ุนของ
บริ ษัทเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันทีห้ นุ ของบริ ษัททําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์
 มีการแก้ ไขเพิมเติม) และตามข้ อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น) และสามารถ
ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
ทยอยขายหุ้น ที ถูก สัง ห้ า มขายดัง กล่า วได้ ใ นจํ า นวนร้ อยละ 25 ของจํ า นวนหุ้น ทัง หมดที ถูก สัง ห้ า มขายเมื อ ครบ
กําหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วนั ทีห้ นุ ของบริ ษัทเริ มทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์ และสามารถขายส่วนทีเหลือได้ เมือ
ครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
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2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ ท/ เี สนอขาย
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 13 และ ข้ อ 14 ระบุวา่ “หุ้นของบริ ษัทสามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนัน
เป็ นเหตุให้ มีคนต่างด้ าวถือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด”

การโอนหุ้นนันย่
 อมสมบูรณ์ เมือผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ กบั ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมือบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะ
ใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมือบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว เมือบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้ องตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว ให้ บริ ษั ทลงทะเบียนการโอนหุ้นให้ ภายในระยะเวลาทีกฎหมายกํ าหนด หากการโอนหุ้นไม่
ถูกต้ องสมบูรณ์ ให้ บริ ษัทแจ้ งแก่ผ้ ยู ืนคําร้ องขอภายในระยะเวลาทีกฎหมายกําหนด
เมือหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ที/มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ ท/ ีเสนอขาย
[•]
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี 5. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทในครัง นี  เสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
5.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
[•]

5.2.2 ผู้จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
[•]
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5.3 เงื/อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
เงื/อนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จํ า หน่า ย ตามทีระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และผู้จัดจํ า หน่า ยและรั บประกันการจํ า หน่า ย ตามทีได้ ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.2 เป็ น
ผู้ดํา เนินการจัด จํ า หน่า ยหุ้นสามัญเพิม ทุนของบริ ษั ท ซึงจะเสนอขายต่อประชาชนจํ า นวน 200,000,000 หุ้น ตาม
ลักษณะการจัดสรรและราคาทีปรากฏในข้ อ 1 และตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการการจัดจํา หน่า ยและรั บประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุในข้ อ 5.2.1 และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุในข้ อ 5.2.2 รับประกันการ
จําหน่าย ภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริ ษัท
ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินประมาณ [•] บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) โดยชําระ
ภายใน 5 วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายตามวิธีการทีตกลงกับบริ ษัท
จํานวนเงินค่ าหุ้นที/บริษัทจะได้ รับทัง สิน (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ/ม)
หุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย [•] บาท รวม

[•] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้น โดยประมาณ

[•] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับ (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ยอืนๆ) โดยประมาณ

[•] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้ จา่ ยอืนๆ) โดยประมาณ

[•] บาท

5.4 ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ/ม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

50,000 บาท
[•] บาท
25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )

[•] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[•] บาท

ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ โดยประมาณ *

[•] บาท

รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
 น

[•] บาท
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หมายเหตุ: * ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประกอบด้ วย ค่าทีปรึ กษาทางการเงิน ค่าทีปรึ กษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม
ทุน ค่าพิมพ์หนังสือชี ชวน ใบจองซื อหุ้น และเอกสารต่างๆ รวมทังค่
 าโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช วนและใบจองซือ หลักทรัพย์
สําหรับบุคคลทัว ไป
สามารถติดต่อขอรั บหนัง สือชี ช วนและใบจองซือ หุ้นได้ ทีสํา นักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจํ า หน่า ยและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
5.2.2 ตังแต่
 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีหนังสือชี ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ นสุดการเสนอขาย
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช วน และใบจองซื อหุ้นได้ ทีสํา นักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่า ย ตามทีระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 ตังแต่
 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีหนังสือชีช วนมีผล
บังคับใช้ จนถึงวันสิ นสุดการเสนอขาย
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช วน และใบจองซื อหุ้นได้ ทีสํา นักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่า ย ตามทีระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 ตังแต่
 เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันทีหนังสือชีช วนมีผล
บังคับใช้ จนถึงวันสิ นสุดการเสนอขาย
ทังนี
  ผู้ทีประสงค์จะจองซื อหุ้นสามัญของบริ ษัท สามารถทําการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ชวนจากเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอ
ขายหุ้นสามัญในครัง นี ได้ ก่อนทําการจองซื อหุ้น
5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที/เสนอขาย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 จะดําเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั จําหน่ายหุ้นทีร่วมจัด
จําหน่าย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จําหน่ายหุ้นที
ร่วมจัดจําหน่าย และผู้ทีเกียวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลกั ษณะทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรร
หลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ เว้ น แต่ เ ป็ นการจัด สรรหุ้น ที เ หลื อ จากการจองซื อ ทัง หมด ทัง นี  รายละเอี ย ดเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 29/2551 เรื อง
การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม)
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บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง นี  โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้ แก่ (ก) บุคคลทัว ไป / นัก
ลงทุนสถาบัน จํานวน [•] หุ้น และ (ข) ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท จํานวน [•] หุ้น ทังนี
  สัดส่วนในการเสนอขายให้ กับ
บุคคลทีมิใ ช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่า งไรก็ ดี ผู้จัดการการจัดจํา หน่ายและ
รับประกันการจํ า หน่าย ขอสงวนสิทธิ ใ นการใช้ ดุลยพินิจทีจะเปลียนแปลงจํ านวนหุ้นทีจัดสรรให้ แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภท เพือทําให้ การจองซื อหุ้นครัง นี ประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด
อนึง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง นี เป็ นการปฏิบตั ิเพือให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้ อ 5 (3) เรื องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะส่งใบยืนยันการนําหุ้นเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ จู องซื อทีประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษั ทหลักทรั พย์ซึงผู้จองซื อมีบัญชีซื อขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ ผ้ ูจองซื อหุ้นที
ประสงค์จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั สิ นสุดระยะเวลาการจองซื อ
5.6.1 วิธีจัดสรรให้ แก่ บุคคลทั/วไป
การจัดสรรให้ แก่บคุ คลทัว ไป ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื อ
หุ้นของผู้จองซื อบุคคลทัว ไปครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/
หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื อ
5.6.2 วิธีจัดสรรให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื อ
5.6.3 วิธีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่
บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ หุ้น
5.7.1 สําหรับผู้จองซือ ที/เป็ นบุคคลทั/วไป
(ก) ผู้จองซื อจะต้ องจองซื อหุ้นขันตํ
 าจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื อต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื อ
เป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
 อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ ดังนี 
-

ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจํา ตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ า นหน้ าทีมีเลขประจํ าตัว
ประชาชนหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทังลงนามรั

บรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้ อมทังสํ
 าเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซื อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สํา เนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
 ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า มี) และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
ตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] - [•] 2554
(ค) ผู้จองซื อต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี 
-

หากทําการจองซื อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซือ จะต้ องชํ า ระเงิ นค่า จองซือ โดยชํ า ระเป็ นเงิ นสด หรื อเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นันๆ
 โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีช วนฉบับนี มีผล
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บังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที [•] 2554 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน
1 วันทําการเท่านัน
ทังนี
  การชําระเงินค่าจองซื อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื อ
ขายหลักทรั พย์ กับผู้จัดการการจัดจํ าหน่า ยและรั บประกันการจํ าหน่า ย ตามข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระ
ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื อ
-

หากทําการจองซื อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซื อจะต้ องชําระค่าจองซื อโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซื อทีชําระเงินค่าจองซื อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง จ่ายผู้จดั การการจัด
จํา หน่า ยและรั บประกันการจํ าหน่า ย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจํา หน่า ยและรั บประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ซึง ผู้จองซื อสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชีจองซื อได้ จากผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีผ้ จู องซื อประสงค์จะจองซื อ โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื อรวมเข้ า
บัญชีบริ ษัทต่อไป
(จ) ผู้จองซื อต้ องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื อในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื อและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของ
วันที [•] - [•] 2554 โดยในการจองซื อ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื อจะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับ
จองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื อและได้ ชําระค่าจองซื อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื อและขอคืนเงินไม่ได้ ทังนี
 
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตาม
ข้ อ 5.2.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื อของผู้จองซื อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผู้จองซือ ที/เป็ นนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผู้จองซื อจะต้ องจองซื อหุ้นขันตํ
 าจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื อต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
 อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ
ดังนี 
-

ผู้จองซื อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สํา เนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
-

ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
 ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า มี) และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] - [•] 2554
(ค) ผู้จองซื อต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี 
-

หากทําการจองซื อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซือ จะต้ องชํ า ระเงิ นค่า จองซือ โดยชํ า ระเป็ นเงิ นสด หรื อเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นันๆ
 โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีช วนฉบับนี มีผล
บังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที [•] 2554 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน
1 วันทําการเท่านัน
ทังนี
  การชําระเงินค่าจองซื อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื อ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื อ

-

หากทําการจองซื อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซื อจะต้ องชําระค่าจองซื อโดยการโอนเงินเท่านัน

(ง) ผู้จองซื อทีชําระเงินค่าจองซื อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง จ่ายผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ซึง ผู้จองซื อสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชี
จองซื อได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื อรวมเข้ าบัญชีบริ ษัทต่อไป
(จ) ผู้จองซื อต้ องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื อในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื อและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] - [•] 2554 โดยในการจองซื อ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื อจะลงลายมือชือ
รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื อและได้ ชําระค่าจองซื อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื อและขอคืนเงินไม่ได้ ทังนี
 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิ ยกเลิกการจองซื อของผู้จองซื อที
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
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5.7.3 สําหรับผู้จองซือ ที/เป็ นผู้มีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผู้จองซื อจะต้ องจองซื อหุ้นขันตํ
 าจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ 1,000 หุ้น โดยผู้จองซื อต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื อในใบจองซื อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
 อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื อ
ดังนี 
-

ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจํา ตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ า นหน้ าทีมีเลขประจํ าตัว
ประชาชนหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทังลงนามรั

บรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้ อมทังสํ
 าเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซื อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื อหุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซื อประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย : สํา เนาหนังสือรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
 ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า มี) และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) ผู้จองซื อสามารถจองซื อได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] - [•] 2554
(ค) ผู้จองซื อต้ องชําระเงินค่าจองซื อครัง เดียวเต็มจํานวนทีจองซื อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี 
-

หากทําการจองซื อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซือ จะต้ องชํ า ระเงิ นค่า จองซือ โดยชํ า ระเป็ นเงิ นสด หรื อเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นันๆ
 โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีช วนฉบับนี มีผล
บังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที [•] 2554 และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุ งเทพฯ ได้ ภายใน
1 วันทําการเท่านัน
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ทังนี
  การชําระเงินค่าจองซื อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื อ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื อ
-

หากทําการจองซื อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [•] 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•]
2554 ผู้จองซื อจะต้ องชําระค่าจองซื อโดยการโอนเงินเท่านัน

(ช) ผู้จองซื อทีชําระเงินค่าจองซื อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง จ่ายผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ซึง ผู้จองซื อสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชี
จองซื อได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื อรวมเข้ าบัญชีบริ ษัทต่อไป
(ซ) ผู้จองซื อต้ องนําใบจองซื อ เอกสารประกอบการจองซื อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื อในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื อและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ตังแต่
 เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [•] - [•] 2554 โดยในการจองซื อ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื อจะลงลายมือชือ
รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ
(ฌ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื อและได้ ชําระค่าจองซื อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื อและขอคืนเงินไม่ได้ ทังนี
 
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิ ยกเลิกการจองซื อของผู้จองซื อที
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีท/ ีมีผ้ ูจองซือ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรัพย์ ท/ ีเสนอขาย
5.8.1 สําหรับบุคคลทั/วไป
การจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลทัว ไป ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 แต่ละราย
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ในกรณีทีมีการจองซื อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท
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5.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ หลักทรัพย์
5.9.1 กรณีผ้ ูจองซือ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัด การการจัด จํ า หน่า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ย ตามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่า ยและ
รั บประกันการจํ า หน่า ย ตามทีร ะบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.2 ทีเ ป็ นผู้รั บจองซื อ จากผู้จองซือ ทีไ ม่ได้ รับ การจัดสรรรายนัน ๆ จะ
ดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ โดยไม่มีดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื อทีไม่ได้ รับ
การจัดสรร โดยจ่า ยเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่า ยผู้จองซือ ตามชื อของผู้จองซือ ทีระบุไว้ ใ นใบจองซือ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซื อทีระบุไว้ ในใบจองซื อ ภายใน 14 วัน หลังสิ นสุดระยะเวลาการจองซื อหุ้น โดย
ผู้จองซื อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทังนี
  กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อ
หุ้น แก่ ผ้ ูจองซือ ได้ ภ ายในระยะเวลา 14 วัน นับ จากวัน สิน สุด ระยะเวลาการจองซื อ ผู้จัด การการจัดจํ า หน่า ยและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ยให้ แก่ผ้ จู องซื อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื อที
ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าว
ข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุใน
ใบจองซื อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่า ผู้จองซือ ได้ รับคืนเงิ นค่า จองซื อแล้ ว โดยชอบ และผู้จองซือ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ อง
ดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่
ทีผ้ ูจองซื อได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ ผู้จัดการการจัดจํ า หน่า ยและรั บประกันการจํา หน่า ย และ/หรื อ ผู้จัดจํ า หน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผ้ ูจองซือ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นที/จองซือ
ผู้จัด การการจัด จํ า หน่า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ย ตามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่า ยและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีเป็ นผู้รับจองซื อจากผู้จองซื อทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวน
ทีจองซื อ จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อ โดยไม่มีดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู อง
ซื อทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจองซื อ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื อตามชือของผู้จอง
ซื อทีระบุไว้ ในใบจองซื อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซื อทีระบุไว้ ในใบจองซื อ ภายใน 14 วัน หลัง
สิ นสุดระยะเวลาการจองซื อหุ้น โดยผู้จองซื อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทังนี
 
กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ นสุดระยะเวลาการจองซื อ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าที
รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ยให้ แก่ผ้ จู องซื อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินค่าจองซื อทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีได้ มีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซื อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื อได้ รับคืนเงินค่าจองซื อแล้ วโดยชอบ และผู้จอง
ซื อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ จู องซื อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

ส่วนที 3 หน้ า 13

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

5.9.3 กรณีผ้ ูจองซือ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื/องจากการปฏิบัติผิดเงื/อนไขการจองซือ
ผู้จัด การการจัด จํ า หน่า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ย ตามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด จํ า หน่า ยและ
รั บ ประกัน การจํ า หน่า ย ตามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.2 รายที เ ป็ นผู้รั บ จองซื อ หุ้น จากผู้จ องซื อ ที ไ ม่ไ ด้ รั บ การจัด สรรหุ้น
เนืองจากปฏิบัติผิดเงื อนไขการจองซือ จะดํา เนินการให้ มีการคืนเช็ คค่า จองซือ ให้ แก่ผ้ ูจองซือ ทีไม่ได้ รับการจัดสรร
เนืองจากการปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซื อ โดยผู้จองซื อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ภายใน 30 วัน หลังสิ นสุดระยะเวลาการจอง
ซื อหุ้น โดยผู้จองซื อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี หากผู้จองซื อไม่ทําการติดต่อ
ขอรับเช็ คดังกล่า ว ผู้จัดการการจัดจํ าหน่า ยและรับประกันการจํ าหน่า ย และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่า ยและรับประกันการ
จําหน่ายรายทีเป็ นผู้รับจองซื อจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในใบจองซื อ อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณี
ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ
ว่าผู้จองซื อได้ รับคืนเงินค่าจองซื อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื อไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ แต่งตัง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หุ้นให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซื อในการเสนอขายครัง นี แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื อสามารถใช้ บริ การของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
 เพือให้ ผ้ จู องซื อสามารถ
ขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรั พย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรั พย์ อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัทเริ มทํา การซือ ขายได้ ใ นตลาด
หลักทรัพย์ ซึงแตกต่างกับกรณีทีผ้ จู องซื อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ในตลาด
หลักทรัพย์จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง นี  ผู้จองซื อหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึง ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี  คือ
(ก) ในกรณีทีผ้ จู องซื อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื อ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่ง มอบใบหุ้นตามจํ านวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูได้ รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื อภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดทําการจองซื อหุ้น
ในกรณีนี ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ซึง อาจได้ รับภายหลังจากทีห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
(ข) ในกรณีทีผ้ ูจองซื อประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื อประสงค์ทีจะฝากไว้ ใน
บัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง ผู้จองซื อมีบญ
ั ชีซื อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชือของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้นทีบริ ษัทหลักทรั พย์นนฝากหุ
ั
้ นสามัญอยู่และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซือ ภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ ในขณะเดียวกันบริ ษั ทหลักทรั พย์
ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผ้ ูจองซื อฝากไว้ ในกรณีนี ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัททําการซื อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ในกรณีทีผ้ จู องซื อเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชือผู้จองซื อในใบจองซื อจะต้ องตรงกับชือเจ้ าของ
บัญชีซื อขายหลักทรัพย์ทีผ้ จู องซื อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
 ว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื อตามข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทีผ้ จู องซื อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื อ
ประสงค์ทีจะฝากในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์สมาชิกเลขที 600 กรณี นี  บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้น
สามัญทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นสามัญตามจํานวนทีผ้ จู องซื อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื อภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซื อ ในกรณีนี  ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื อต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจาก
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซื อสามารถติดต่อได้ ทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึงจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
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