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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1.

รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

1.1

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์

: บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด
(มหำชน)

จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

: จำนวน 600,000,000 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 29.2 ของจ ำนวนหุ้น สำมัญ
ทีช่ ำระแล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้

มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ

: 1.00 บำท

รำคำเสนอขำยหุน้ ละ

: 3.50 บำท

มูลค่ำรวมของหุน้ ใหม่ทเ่ี สนอขำย : 2,100 ล้ำนบำท
1.2

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมี
สัดส่วนในกำรเสนอขำยหุน้ ดังนี้
ก) เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

60,000,000 หุน้

ข) เสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่

460,000,000 หุน้

ค) เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย

80,000,000 หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ทีเ่ สนอขำยต่อนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5 โดย
พิจำรณำจำกปจั จัยต่ ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มกำร
เคลื่อนไหวของรำคำหุน้ ในตลำดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)

ธนำคำรพำณิชย์
บริษทั เงินทุน
บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
บริษทั ประกันภัย
ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธกี ำรงบประมำณ หรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะ
จัดตัง้ ขึน้
ธนำคำรแห่งประเทศไทย
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(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุล ยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำวตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.5
บุคคลทัวไป
่
หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถำบันตำมคำนิยำมที่ได้ระบุไว้
ข้ำงต้น แต่เป็ นลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษทั คู่คำ้ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูท้ ่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้กำร
สนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ หรือผูท้ ม่ี อี ุปกำรคุณไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ผูบ้ ริหำรและผูม้ อี ำนำจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมทีไ่ ด้นิยำมไว้ในประกำศ
ของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี ำดว่ำจะได้
ติดต่อ ซึง่ จองซือ้ หุน้ ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตำมข้อ 5.5
และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 โดยกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด ใน
จำนวนมำกน้อยเท่ำใด หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใด จะพิจำรณำตำมขนำดของผลประโยชน์ท่ี
ได้รบั เคยได้รบั หรือคำดว่ำจะได้รบั ต่อจำกบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผู้
ถือหุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ผู้มี อุป กำรคุณ ของบริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่ อ ย หมำยถึง บุ ค คลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุ ค คลทัวไปซึ
่
่ง ท ำ
คุณประโยชน์ มีควำมสัมพันธ์อนั ดี ให้คำแนะนำหรือให้ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดย
ทำงอ้อมต่อบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย พนักงำนของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย รวมตลอดถึงผูใ้ ห้คำปรึกษำ
ทำงธุรกิจ ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ หรือบริษทั คู่ค้ำทีต่ ดิ ต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ตดิ ต่อในเชิงพำณิชย์กบั บริษทั ฯ บริษทั
ย่อย และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ อี ำนำจควบคุม ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลต่ำงๆ
ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมทีไ่ ด้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลั กทรัพย์ ตลอดจน
พนักงำนทีท่ ำงำนกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.6 โดยกำรจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อย จะเป็ นไปตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.5
กำรจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยโดยทัวไป
่ เนื่องจำกควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่ม
บุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวงกว้ำงได้อย่ำง
เพียงพอแล้ว จึงไม่มคี วำมจำเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยทัวไป
่
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สำมัญจำนวน 600,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุน้ สำมัญเดิมของ
บริษทั ฯทุกประกำร
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1.4

ตลำดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ทจ่ี ะเสนอขำยหุน้ สำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัทฯเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้ย่นื คำขออนุ ญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน
2555 และบริษทั ทีป่ รึกษำ เอเซีย พลัส จำกัด ในฐำนะทีป่ รึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัตขิ องบริษทั ฯ
แล้วเห็นว่ำ บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่คุณสมบัติเรื่องมูลค่ำหุ้น
สำมัญตำมรำคำตลำด (Market Capitalization) ทัง้ สิน้ ต้องไม่น้อยกว่ำ 5,000 ล้ำนบำท และกำรกระจำยกำรถือ
หุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรำยย่อย ซึง่ บริษทั ฯจะต้องมีผถู้ อื หุน้ สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกัน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผูถ้ ือหุน้ ดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อ
ขำย ดังนัน้ จึงยังคงมีควำมไม่แน่นอนว่ำ บริษทั ฯจะได้รบั อนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ฯในกำรรับหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5

ข้อกำหนดอื่นๆ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษัทฯซึง่ ถือหุน้ รวมกันทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษทั ฯรวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของ
ทุนชำระแล้ว ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ จะถูกสังห้
่ ำมขำยภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หุ้นของ
บริษัทฯเริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่องกำรห้ำม
ผูบ้ ริหำรหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกรำคม 2544) (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และสำมำรถทยอยขำยหุน้ ที่ถูกสังห้
่ ำมขำยดังกล่ำวได้ในจำนวน
ร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทัง้ หมดที่ถูกสังห้
่ ำมขำยเมื่อครบกำหนดเวลำ 6 เดือน นับแต่ วนั ที่หุ้นของบริษัท ฯ
เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำมำรถขำยส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุน้ สำมัญของบริษทั สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จำกัด เว้นแต่กำรโอนหุน้ ดังกล่ำวจะมีผลทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้
ของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชำติไทยในบริษัท ฯมีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้ว
ทัง้ หมดของบริษัทฯ กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชำติไทยใน
บริษทั ฯมีจำนวนเกินกว่ำอัตรำส่วนดังกล่ำว บริษทั ฯมีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั รำยนัน้ ได้

3.

ที่มำของกำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ได้มกี ำรพิจำรณำจำก
ก) สภำวะกำรซือ้ ขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ข) กำรสำรวจควำมต้องกำรหลักทรัพย์ (Book Building) ซึง่ เป็ นวิธกี ำรสำรวจปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ ของ
นักลงทุนสถำบันในรำคำทีก่ ำหนด และให้นกั ลงทุนสถำบันแจ้งจำนวนหุน้ ทีป่ ระสงค์จะซือ้ มำยังผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 โดยรำคำทีเ่ สนอขำยนี้เป็ นรำคำทีม่ นี ักลงทุน
สถำบันต้องกำรซือ้ และบริษทั ฯจะได้รบั เงินในจำนวนทีต่ อ้ งกำร
ค) อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ 15.8 เท่ำ โดยคำนวณจำกประมำณกำรกำไรสุทธิเฉลีย่ เฉพำะจำก
โครงกำรมหำนครตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปี 2559 (ปี 2559 เป็ นปี ทบ่ี ริษทั ฯคำดว่ำจะสำมำรถรับรูร้ ำยได้จำก
โครงกำรเดอะ ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอกได้เกือบทัง้ หมด) หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญก่อนกำร
เสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้รวม 1,454,265,670 หุน้ ทีเ่ ท่ำกับ 0.22 บำท โดย P/E Ratio ทีเ่ สนอขำยคิด
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 3

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

เป็ นร้อยละ 53.9 (หรือคิดเป็ นส่วนลดร้อยละ 46.1) จำกค่ำเฉลีย่ ถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่ำตลำดของ P/E Ratio
ของผูป้ ระกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์อ่นื ในอุตสำหกรรมเดียวกันทีจ่ ดทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลำ 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 24 มิถุนำยน 2556 จนถึงวันที่ 23 กรกฏำคม 2556 ที่ใช้ในกำร
พิจำรณำรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์ท่ี 29.28 เท่ำ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้

ผูป้ ระกอบกำรพัมนำ
อสังหำริมทรัพย์
A
AP
BLAND
BROCK
CI
CPN
GLAND
KC
LALIN
LH
LPN
MK
NCH
NOBLE
N-PARK
NUSA
PF
PREB
PRECHA
PRIN
PS
QH
RASA
RML
SAMCO
SC
SENA
SIRI
SPALI

รำคำเฉลี่ยในช่วง
24 มิ ถนุ ำยน 2556 ถึง
23 กรกฏำคม 2556
(บำท)
4.92
6.30
1.49
1.62
11.20
44.39
3.24
0.87
4.20
10.59
22.57
3.82
1.21
9.27
0.08
0.89
1.20
7.63
1.17
1.67
20.42
2.88
1.07
1.33
2.79
4.03
3.15
2.87
17.45

ทีม่ ำ: SETSMART
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 4

กำไรต่อหุ้น
สำหรับปี 2555
(บำท)
0.12
0.81
0.07
0.03
1.01
1.38
0.01
0.04
0.33
0.56
1.50
0.30
0.08
0.71
0.00
0.03
0.04
0.61
0.03
0.29
1.75
0.26
0.08
0.14
0.08
0.30
0.41
0.32
1.60

P/E Ratio
(เท่ำ)
39.53
7.74
20.30
54.15
11.08
32.19
292.39
19.74
12.87
18.84
15.02
12.64
14.34
13.03
38.38
28.58
29.68
12.48
43.83
5.75
11.64
11.09
12.83
9.59
36.93
13.50
7.66
9.06
10.92

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

ทัง้ นี้ P/E Ratio ดังกล่ำวคำนวณจำกประมำณกำรผลกำรดำเนินงำนเฉพำะของโครงกำรมหำนครใน
ช่วงเวลำดังกล่ำวเท่ำนัน้ และมิได้สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนของโครงกำรอื่นๆในอนำคต อีกทัง้ ผลกำร
ดำเนินงำนทีเ่ กิดขึน้ จริงอำจแตกต่ำงจำกประมำณกำรดังกล่ำว ปจั จัยเหล่ำนี้เป็ นปจั จัยสำคัญทีน่ กั ลงทุนควร
พิจำรณำในกำรตัดสินใจลงทุน
ทัง้ นี้ ในปี 2555 และไตรมำสแรกของปี 2556 โครงกำรมหำนครมีผลกำรดำเนินงำนขำดทุนทีบ่ ริษทั รับรู้
ตำมสัดส่วน (ร้อยละ 50) จำนวน 209.1 ล้ำนบำท และ 63.2 ล้ำนบำท ตำมลำดับ จึงยังไม่สำมำรถคำนวณ
P/E Ratio ในงวดดังกล่ำวได้ บริษทั ฯคำดว่ำโครงกำรมหำนครจะประสบผลกำรดำเนินงำนขำดทุนในช่วงปี
2556-2557 และไม่สำมำรถจ่ำยเงินปนั ผลในช่วงดังกล่ำวได้ อย่ำงไรก็ดี โรงแรม Edition และโครงกำรเดอะ
ริทซ์-คำร์ลตัน เรสซิเดนเซส บำงกอก คำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยได้ภำยหลังกำรก่อสร้ำงแล้วเสร็จ ในปี
2558 เป็ นต้นไป
4.

รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
- ไม่มี -

5.

กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซือ้
หุน้ และวิธกี ำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ตำมกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกีย่ วกับกำรจอง
กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรทีก่ ำหนดไว้ในเอกสำรฉบับนี้ และตำมทีก่ ำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมกำร
กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ทเ่ี กีย่ วข้องกับกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ ในกรณีทเ่ี กิดปญั หำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบ
ควำมสำเร็จสูงสุด

5.1

วิ ธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์

5.2.1 ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
175 ชัน้ 3/1 อำคำรสำธรซิตท้ี ำวเวอร์
ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 โทรสำร 0-2679-6983
5.2.2 ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
132 อำคำรสินธร 1 ชัน้ 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000 โทรสำร 0-2252-8286

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 5

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จำกัด
อำคำร 3 ชัน้ 20-21, 101 อำคำร RCP ชัน้ G ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ
19 ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสำร 0-2949-1113
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อำคำรซีอำร์ซี ชัน้ 8, 12 ออลซีซนเพลส
ั่
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 โทรสำร 0-2672-5888
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
173 อำคำรเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสำร 0-2658-8000
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด
130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชัน้ 1, 2 และอำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชัน้ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสำร 0-2254-0239
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด(มหำชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนน สำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กทม 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสำร 0-2287-6693
บริษทั หลักทรัพย์ ธนชำต จำกัด (มหำชน)
444 อำคำรเอ็มบีเค ทำวเวอร์ ชัน้ 14, 18 และ 19
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-9622 โทรสำร 0-2217-9642
บริษทั หลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหำชน)
ชัน้ 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสำร 0-2231-3951
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
999/9 อำคำรดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสำร 0-2658-9149

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 6

บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

5.3

เงื่อนไข และค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
บริษทั ฯตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้
สำมัญของบริษทั ฯเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำมจำนวนและรำคำทีร่ ะบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันกำรจำหน่ ำยประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ ำยอย่ำง
แน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯมีสทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่สำมำรถกำหนดรำคำเสนอขำยสุดท้ำยได้
(ข) บริษทั ฯไม่สำมำรถตกลงเข้ำทำสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้
นอกจำกนี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ในครัง้ นี้ โดยจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทัง้ จำนวนให้แก่ผู้จองซื้อทัง้ หมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.8 เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ทีไ่ ด้กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมือง ทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯที่
อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุน้ ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ และกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ดังกล่ำวข้ำงต้น จะขึน้ กับ
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
อย่ำงไรก็ดี กรณีบริษทั ฯและ/หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้
และจัดจำหน่ำยหุน้ ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
5.3.2 ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ผูเ้ สนอขำยตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ 23,500,000 บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยกำรชำระเงิน
ดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
จำนวนเงินค่ำ หุ้นที่ผู้เสนอขำยจะได้รบั ทัง้ สิ้น หลัง หักค่ ำตอบแทนในกำรจัดจ ำหน่ ำยหลักทรัพย์
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) โดยประมำณ ดังนี้
หุน้ จำนวน 600,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 3.50 บำท
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ โดยประมำณ
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(ไม่รวม

2,100,000,000 บำท
23,500,000 บำท
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จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯจะได้รบั (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) โดยประมำณ
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯจะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) โดยประมำณ

2,076,500,000 บำท
3.46 บำท

5.3.3 ประมำณกำรจำนวนเงิ นค่ำหุ้นที่บริษทั ฯจะได้รบั และค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินทีไ่ ด้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้
หัก ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (1)
– ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญและค่ำธรรมเนียม
กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
– ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ โดยประมำณ
– ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
– ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ โดยประมำณ(2)
รวมค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้

2,100,000,000 บำท

3,300,000
130,000
23,500,000
41,700,000
68,630,000

บำท
บำท
บำท
บำท
บำท

หมำยเหตุ
(1)
ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีหกั ณ ทีจ่ ่ำย
(2)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น รวมถึง ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำกฎหมำย และค่ำประชำสัมพันธ์

5.4

วิ ธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับนักลงทุนประเภทสถำบันและผูม้ ีอปุ กำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญทีส่ ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำกำรถัดจำกวันที่หนังสือ ชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุด กำร
เสนอขำย
สำหรับบุคคลทัวไป
่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ของวันทำกำรถัดจำกวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สำมัญของบริษทั ฯสำมำรถทำกำรดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูล
ไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน
กลต.) และใบจองซื้อหุ้นสำมัญเพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้น
ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยจำกเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.5

วิ ธีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำย
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยแก่ตนเอง
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มอี ำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่ำวทัง้ หมด รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะทีผ่ ู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรร
หลักทรัพย์ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และ
จะไม่จดั สรรหุน้ ทีเ่ สนอขำยให้แก่บุคคลของบริษทั ฯทีถ่ ูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำร
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กำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์
ทีอ่ อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือ
จำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน กล่ำวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถำบัน
จำนวน 60,000,000 หุ้น (ข) บุคคลทัวไปจ
่ ำนวน 460,000,000 หุน้ และ (ค) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยจำนวน 80,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่
กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำร
ใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนทุกประเภทตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
5.5.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบัน
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใด
ก็ได้ แต่ตอ้ งมีจำนวนขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ ครบ
ตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้
หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถำบันก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
5.5.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจำนวน 460,000,000 หุ้นให้แก่บุคคลทัวไป
่
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรร
หุน้ ให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีจำนวน
ขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ และหำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไป
่
ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุ้นของ
บุคคลทัวไปก่
่ อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
5.5.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจำนวน 80,000,000 หุ้นให้แก่ผมู้ ีอปุ กำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/
หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษทั ฯ มอบหมำย โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใด
ก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ ของผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
และบริษทั ย่อยครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิ
ในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
5.6

วันเวลำ และวิ ธีกำรจอง และกำรชำระเงิ นค่ำจองซื้อหุ้น

5.6.1 ผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถำบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถำบัน จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้
จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อ ในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ
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หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) สำเนำ
เอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือ
ชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 29 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฏำคม 2556

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ เต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 29 กรกฏำคม 2556 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎำคม
2556 ผู้จองซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร
ภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ 29
กรกฏำคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 และในวันที่ 31 กรกฎำคม
2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อ เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
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 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยเข้ำ
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้ำบัญชีตำมทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยกำหนด โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรโอนเงิน
ของยอดจองซือ้ เข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ 5.6.1 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ หรือหลักฐำน
ทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมข้อ 5.6.1 (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ หุน้ และชำระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมสถำนทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ของวันที่ 29
กรกฎำคม 2556 ถึง 31 กรกฎำคม 2556

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุก
รำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำร
จองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรก และผู้จองซื้อที่ไม่ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำที่
กำหนดตำมข้อ 5.6.1 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.1 (ก)-(ง)

5.6.2 สำหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้
จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ
หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่
มีบตั รประจำตัวประชำชนให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือ
สำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอม
จำกผู้ปกครอง สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
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 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) พร้อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) สำเนำ
เอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือ
ชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผู้มี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2
และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability
Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ วันที่ 29 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2556

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ เต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎำคม
2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนคร
ภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ 29
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 12
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กรกฎำคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 และในวันที่ 31 กรกฎำคม
2556 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อ เต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยเข้ำ
บัญชีจองซื้อในนำมผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ
ดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้ำบัญชีตำมทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 แต่
ละรำยกำหนด โดยทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมใน
ส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ 5.6.2 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ หรือหลักฐำน
ทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ตำมข้อ 5.6.2 (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ หุน้ และชำระเงินได้ทผ่ี ู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 31
กรกฎำคม 2556

(จ)

ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรำยเข้ำบัญชี
ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยที่
ธนำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรก และ
ผูจ้ องซือ้ ไม่ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 5.6.2 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วน
ตำมข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนำมยอมรับควำมเสีย่ งของหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
ในใบจองซือ้ หุน้

(ช)

กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึ กเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน
(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 โดยยืนยันกำรจองซือ้
ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่จี ะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องยืนยัน ทำงวำจำว่ำได้
ศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯและยินยอมผูกพันตำมหนังสือ
ชีช้ วนดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้
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ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ องซือ้ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินทีต่ ้องชำระ กำรฝำกหุ้น
วิธกี ำรและวันทีต่ ้องชำระรำคำ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ในวันที่ 29-31
กรกฎำคม 2556 และผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำม
จำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ค) ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯต่อไป
หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถทำกำรจอง
ซือ้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้
(ซ)

กำรจองซื้ อ ผ่ำ นทำงออนไลน์ ผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อผ่ า นช่อ งทางเว็บ ไซต์ข องผู้จ ัด จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 (ถ้ามี) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆกับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ท่จี ะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test)
กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซือ้ แล้ว และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสังจองซื
่
อ้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์สำมำรถจองซือ้ ในวันที่ 29-31 กรกฎำคม 2556 และจะต้องชำระเงินค่ำจอง
ซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือหักจำกเงินทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 5.6.2
(ค) ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชี
บริษทั ฯต่อไป หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถทำกำร
จองซือ้ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้

5.6.3 ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ กำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนที่
เหมาะสม (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอม
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จากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนา
เอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ 29 กรกฎำคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎำคม 2556

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 29 กรกฎำคม 2556 และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 กรกฎำคม
2556 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ 29
กรกฎำคม 2556 หรือวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 12.00 น.ของวันที่ 30 กรกฎำคม 2556 และวันที่ 31 กรกฎำคม 2556
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
เท่านัน้
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 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายเข้า
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นามสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ องซื้อโอนเงินเข้า ตำมทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยกำหนด โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะดาเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือ้ เข้าบัญชีบริษทั ฯต่อไป
(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 5.6.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 5.6.3 (ค) มายื่นความจานง
ขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2.1 ของวันที่ 29-31 กรกฎำคม 2556

(จ)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุก
รายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเงินครัง้ แรก และผูจ้ องซือ้
ไม่ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 5.6.3 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนำมยอมรับควำมเสีย่ งของหุน้
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯในใบจองซือ้ หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการ
ชาระค่าจองซือ้ หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจอง การชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
5.7

กำรจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่ำจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หำกมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้ตำมทีร่ ะบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ
5.2 จะดำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรจัดสรรหุน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.5 สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำร
จัดสรรหรือได้รบั จัดสรรน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ ตำมรำยละเอียดในข้อ 5.8

5.8

วิ ธีกำรคืนเงิ นค่ำจองซื้อหลักทรัพย์

5.8.1 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดย
กำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ใน
ส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่ อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันที่พ้น
กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณี
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ใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ ู้
จองซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.2 กรณี ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่ องมำจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิ นค่ำจองซื้อหุ้นตำมกำรชำระค่ำจอง
ซื้อหุ้นหรือเนื่ องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆเนื่องจำกไม่สำมำรถเรียก
เก็บเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมกำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซือ้ จะทำกำรคืนเช็คค่ำจอง
ซื้อให้แก่ผู้จ องซื้อหุ้นที่ไ ม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่ อขอรับ เช็คดังกล่ำ วคืนจำกผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หำก
ผูจ้ องซือ้ ไม่ทำกำรติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุ้นจะจัดส่งเช็คทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้
คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.8.3 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั กำรจัดสรรหุ้นน้ อยกว่ำจำนวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ครบตำมจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำ
บัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้
ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วันนับ
จำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำย
ทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำ
จองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.8.4 กรณี มีกำรยกเลิ กกำรจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุ กำรณ์ ตำมที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ และบริษัทฯและ/หรือ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ และจัดจำหน่ ำยหุน้ ให้ถอื ว่ำ
ผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดทีท่ ำให้บริษทั ทีอ่ อกและ/หรือเสนอขำยหลักทรัพย์ตอ้ งระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลัก ทรัพ ย์ หรือ ไม่ สำมำรถส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ สนอขำยได้ ผู้จ องซื้อ มีสิท ธิท่ีจ ะยกเลิก กำรจองซื้อ
หลักทรัพย์โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่
วันทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
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หำกมีเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ทีร่ บั จองซือ้ หุน้ จำกผูจ้ องซื้อหุน้ ทีย่ กเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มี
ดอกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ อง
ซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำร
จองซือ้ หรือนับแต่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำร
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุ้นได้ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำม
วิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้
ในใบจองซื้อ โดยถู กต้องแล้ว ให้ถือ ว่ำ ผู้จ องซื้อ ได้รบั เงินจองซื้อ คืน แล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.9

วิ ธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯได้แต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์) เป็ นนำย
ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ฯและให้บริกำรรับฝำกหลักทรัพย์ทจ่ี องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ำวคือ ผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซือ้ ขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้
ทันที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และ
เพื่อให้ผู้จองซือ้ สำมำรถขำยหลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้หลักทรัพย์
ของบริษทั ฯเริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผู้
จองซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่ำวคือ ประสงค์ท่จี ะฝำกไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่
กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหลักทรัพย์อยู่ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้
หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซื้ อทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรภำยใน 7 วันทำ
กำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั กำรจัดสรร
ในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีทต่ี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯทำกำรซือ้ ขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อ 5.9 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้ำของบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จ ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์
ดังกล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ /ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซือ้
ตำมข้อ 5.9 (ค) แทน
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บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จำกัด (มหำชน)

(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 บริษัทฯจะ
ดำเนินกำรนำหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ และออกหลักฐำน
กำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั
กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรในตลำดหลั กทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯ
อนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษัทฯเริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และหำกผู้จองซื้อรำยใด
ต้องกำรถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อรำยนัน้
สำมำรถติดต่อได้ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ มีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำทีศ่ ูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอน
หลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้วนั แรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ

(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในชื่อของผู้จองซือ้ (Scrip System) ศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์จะทำกำรส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพ ย์
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีร่ ะบุในใบจองซือ้ ภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซือ้
ในกรณี น้ี ผู้ไ ด้ร ับ กำรจัด สรรหลัก ทรัพ ย์จะไม่สำมำรถขำยหลัก ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับ กำรจัด สรรในตลำด
หลักทรัพย์ฯได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯด้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้ำ
ทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯขอสงวนสิทธิทจ่ี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผู้
จองซือ้ แทน
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