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ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

จํานวน 200,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

1.00 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

3.00 บาท

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

600 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ซึ่งสัดสวนการเสนอขายหุนเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

50,000,000

หุน

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

50,000,000

หุน

100,000,000

หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากหุนที่จัดสรรใน
การเสนอขายครั้งนี้มีไมพอเพียงสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุป
การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั กทรั พ ย ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2 ที่ จ องซื้ อ หุ น ผ า นผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย หรื อ บุ ค คลที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะ
ไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมวาทางตรงหรือทางออมกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ
ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผู
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จัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
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
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของบริษัท
2. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา
คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือเคยในอดีต
ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษานิติบุคคลดังกลาวดวย
3. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทตอไปในอนาคต ทั้งนี้
อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย
4. บุคคล และ/ หรือนิติบุคคลที่บริษัทพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
ไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของ
กับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต
5. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารบริษัท
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ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทได
ยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
บริษัท ทริปเปล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปน
อยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชนแลว จะทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทซึ่งถือหุนรวมกันในบริษัทรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย (ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย และ
สามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ขอบังคับของบริษัทขอ 13 และ ขอ 14 ระบุวา “หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้น
เปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด”
การโอนหุนนั้นยอมสมบูรณ เมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใช
ยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทแลว ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนใหภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณ ให
บริษัทแจงแกผูยื่นคํารองขอภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
เมื่อหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํ า หนดราคาหุ น สามั ญ เพิ่ม ทุน ของบริ ษัท ในครั้ ง นี้ ใช วิธี ก ารเปรี ย บเทีย บราคาตลาดที่ ส ามารถอ า งอิง ได
(Market Comparable) จากบริษัทในกลุมที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยใชอัตราสวนราคาตอกําไรตอ
หุน (Price/Earnings Ratio) เทากับ 11.91 เทา ซึ่งเปนสวนลดจากคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนของบริษัทในกลุมที่
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในชวง 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีคาเทากับ 16.51 เทา
โดยอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนที่ใชกําหนดราคามีสวนลดประมาณรอยละ 27.89
บริษัทคํานวณคากําไรตอหุนโดยใชผลรวมกําไรสุทธิของบริษัทในชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ป 2553
ถึงไตรมาสที่ 3 ป 2554) หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 800,000,000 หุน (Fully Diluted) ซึ่งมีคาเทากับ 0.25 บาทตอ
หุน
นอกจากนี้ หากคํานวณคาเฉลี่ยอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน ในชวง 1 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554
ของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสามารถคํานวณอัตราสวน
ราคาตอกําไรตอหุนได ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 21 บริษัท จะมีคาเทากับ 21.66 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ชั้น 8-11
เลขที่ 173 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2658-8888 โทรสาร : 0-2658-8654
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8, 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2672-5999 โทรสาร : 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2205-7000 โทรสาร : 0-2252-8286
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2658-4888 โทรสาร : 0-2264-5999
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ19 ถนนพญาไท
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2217-8888 โทรสาร : 0-2217-8706
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 0-2638-5000 โทรสาร : 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0-2658-9500 โทรสาร : 0-2658-9149
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.2 เป น
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 200,000,000 หุน ตามลักษณะการ
จัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 รับประกันการจําหนาย ภายใตเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท เชาว สตีล อินดัสทรี้ จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินประมาณ 12,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดย
ชําระภายใน 5 วันนับแตวันปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 200,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 3.00 บาท รวม
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
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5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ *

50,000 บาท
480,000 บาท
25,000 บาท
200,000 บาท
12,000,000 บาท
6,335,000 บาท

รวมคาใชจา ยทั้งสิ้น

19,090,000 บาท

หมายเหตุ: * คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารตางๆ คาใชจายในการจัดประชุมตางๆ
รวมทั้งคาออกแบบ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ในวันทําการของสํานักงานและแตละสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น.
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
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ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุนสามัญในครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย และผูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให
เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย จํานวน 50,000,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน 50,000,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการคุณของ
บริษัท จํานวน 100,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงค
จะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วัน นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ
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การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจอง
ซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูม ีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง ทั้ ง นี้ สํ า เนาเอกสารทั้ ง หมดต อ งได รั บ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น.
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชีบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของ
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วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (จ) แลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง ทั้ ง นี้ สํ า เนาเอกสารทั้ ง หมดต อ งได รั บ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
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ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น.
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (จ) แลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
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สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง ทั้ ง นี้ สํ า เนาเอกสารทั้ ง หมดต อ งได รั บ การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ โดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น.
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจอง
ซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (จ) แลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน สามัญ
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการ
ใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยู ข องผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ภายใน 14 วั น นั บ จากวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ หุ น โดยผู จ องซื้ อ จะเป น
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนแกผูจองซื้อได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดดังกลาว
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5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่
จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานัก
หักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับ
คืนเงินคาจองซื้อแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความ
ไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะ
เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสง
เช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน
การยกเลิกการเสนอขายหุนสามารถแบงออกเปน 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณวา บริษัท และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท ใหถือวาผูจองซื้อทุกรายไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
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(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทตองระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองแจง
ความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (1) หรือ (2) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อ
หุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนั้นๆ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน แกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวัน สิ้น สุ ดระยะเวลาการจองซื้ อ ผูจัดการการจัดจํา หนายและรับ ประกั นการจํา หนา ย และ/หรือ ผูจัดจํา หนา ยและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14
วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหาย
ในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอกรณีดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะ
ไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันนับจากวันปดทําการจองซื้อหุน
ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนย
รับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก”
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยูและออก
หลักฐานการฝากใหแ กผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพ ย
ดังกลาวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจาก
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝาก
ในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายได
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย

สวนที่ 3 หนา 17

