บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHA” ) ประสงค์จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
จานวนไม่เกิน 129,400,040 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ประชาชน (Initial Public Offering) ตามมติที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จานวนที่ออกและเสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ระยะเวลาจองซื้อ
1.2

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
: หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ
: ไม่เกิน 129,400,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.37 ของ
จานวนหุ้นสามัญทีช่ าระแล้วทั้งหมดของบริษทั ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครั้งนี้
: 1 บาท
: 13.25 บาทต่อหุ้น
: 1,714,550,530 บาท
: วันที่ 31 ตุลาคม และ วันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2555

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมี
สัดส่วนการเสนอขายในเบื้องต้นดังนี้
เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป
: ประมาณ 58,230,000.00 หุ้น
เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน
: ประมาณ 58,230,000.00 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
: ประมาณ 12,940,040.00 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ย นแปลงจานวนหุ้น
สามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กาหนดไว้
ในข้อ 5.6 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็นต้น
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
นิยามทีใ่ ช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดาทั่วไป และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มิใช่นักลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่ระบุ
ไว้ด้านล่าง รวมถึงลูกค้าหรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปการ
คุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่าย
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
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และรับประกันการจาหน่าย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตลอดจน
กองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้าม ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซื้อหุ้นสามัญผ่านผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึง่ ดังนี้
(ก) ธนาคาพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นทีม่ ีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 เท่านั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนสถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและผู้รับประกันการจาหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ทมี่ ี
ความสัมพันธ์ทางการค้าลูกค้า หรือ เจ้าหนี้การค้า เป็นต้น
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษทั ย่อย ต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าหรือผูจ้ ัดหา
วัตถุดิบของบริษทั ฯ และบริษัทย่อย ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
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(5)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษทั ย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สามารถซื้อหุ้นได้ตามวิธีการที่
ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการ
จัดสรรให้แก่ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตามที่กาหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุน้ สามัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) โดยในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
บริษัทฯ จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ก่อนที่จะได้รับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพ ย์
เกี่ยวกับการนาหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทฯ จึงยังมีความ
เสี่ยงที่อาจจะไม่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ ให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ยื่นคาขอ
อนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 ให้พิจารณารับหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ใน
เบื้องต้นแล้วเห็นว่าบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ
เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม ) และตาม
หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่ อ
สนั บ สนุ น การจดทะเบีย นในตลาดหลั ก ทรั พย์ ที่ จ ะสามารถเข้ าจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ไ ด้ ยกเว้ น
คุณสมบัติตามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อย
กว่า 1,000 ราย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้วและผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลัก ทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่อง การห้ามผู้บ ริหารหรือผู้ ถือหุ้น และผู้ ที่
เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 รวมทั้งที่ แก้ไขเพิ่มเติม กาหนดให้
บริษัทฯ ต้องสั่งห้ามผู้มีส่วนร่วมในการบริหารแลผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นาหุ้นสามัญของตนซึ่งมีจานวนรวมกันเป็น
จานวนร้อยละ 55 ของทุนชาระแล้วหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี
นับแต่วันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยหลังจากวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้น
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สามัญสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าว และสามารถ
ขายส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย
ในบริษัทฯ มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุ้น
สามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นสามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้ ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับคาร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญ
แล้ว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรื อหากบริษัทฯ เห็น
ว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทฯ จะแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ได้มีการพิจารณาจาก
ก)
การสารวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความ
ต้องการซื้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (Price Range) ในระดับ
ต่างๆ กัน แล้วเปิดโอกาสให้นักลงทุนสถาบันแจ้งราคาและจานวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อมายังผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยช่วงราคาที่ใช้ Book Building อยู่ที่ระหว่าง
ราคา 12.75 – 13.25 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ร่วมกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้
กาหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครั้งนี้ที่ราคา 13.25 บาทต่อหุ้น โดยได้พิจารณาจากราคาและจานวนหุ้นที่นัก
ลงทุนสถาบันเสนอความต้องการซื้อเข้ามา โดยเป็นราคาที่จะทาให้ บริษัทฯ ได้รับเงินตามจานวนที่ต้องการ
และยังมีความต้องการซื้อหุ้นเหลืออยู่มากพอในระดับที่คาดว่าทาให้ราคาหุ้นมีเสถียรภาพในตลาดรองของหุ้น
สามัญ และ
ข)
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ทั้งนี้ ราคาหุ้นที่เสนอขาย
หุ้นละ 13.25 บาท คิดเป็น P/E ที่ประมาณ 30.81 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (เดือนกรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 2555) ซึ่งเท่ากับ 0.43 บาทต่อ
หุ้น (คานวณบนฐานจานวนหุ้นภายหลังจากการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ทั้งหมด 510,000,000
หุ้น (Fully Diluted)) อย่างไรก็ดี P/E ดังกล่าวคานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยสาคัญปัจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการ
ลงทุน
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3.1

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจาณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
1) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
2) บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จากัด (มหาชน)
3) บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จากัด (มหาชน)
ตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio:
“P/E”) ดังนี้
บริษัท

ราคาตลาด
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไร
1)
(บาทต่อหุ้น)
สุทธิต่อหุ้น (เท่า) 2)
16.65
17.00
13.10
22.30
3.16
20.50
ค่าเฉลี่ย
20.00

บมจ. อมตะ คอร์ปอเรชัน
บมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น
บมจ. เหมราชพัฒนาที่ดิน

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: 1) ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ย 1 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2555
2) กาไรสุทธิในช่วงระยะเวลา 12 เดือนย้อนหลัง (เดือนกรกฎาคม 2554 ถึง เดือนมิถุนายน 2555)

4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี –

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000 โทรสาร 0-2949-1001
5.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 24-25
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จากัด
ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์
179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-4555
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชียพลัส จากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์
เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ แขวนทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666, 0-2285-1777 โทรสาร 0-2285-1900-1
บริษัทหลักทรัพย์ โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร 0-2108-0999
5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจานวนไม่เกิน 129,400,040 หุ้น ในราคาหุ้นละ 13.25 บาท
ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่ปรากฎในข้อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่าย
หุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดให้เป็นไปตามสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจาหน่ายหุ้นสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
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(ก)
(ข)

(ค)

เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement)
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครั้งนี้ หรือ
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น
จะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้ง
นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ค) ข้างต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญใน
ส่วนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 30,861,900 บาท โดยจะชาระให้ภายใน 7
วันทาการ หลังจากวันที่บริษัทฯ ได้รับเงินค่าจองซื้อจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
5.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทฯ จะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับหลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
หุ้นสามัญจานวน 129,400,040 หุ้นในราคาหุ้นละ 13.25 บาท
1,714,550,530 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
36,388,340 บาท
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับ
1,678,162,190 บาท
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับต่อหุ้น
12.97 บาท
5.4

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
50,000 บาท
/2
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
1,371,640 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
30,861,900 บาท
/3
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4,054,800 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
36,388,340 บาท
/1
หมายเหตุ :
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
/2
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
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5.5

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนั งสือชี้ช วนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ ที่สานัก งานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนั งสือชี้ช วนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ ที่สานัก งานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือ
ชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งเป็นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่
(1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้
1. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่
จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม บริ ษัท ใหญ่ บริ ษัท ย่อ ยของตนเอง หรือ ของผู้ จัด จาหน่ ายหุ้น ที่ร่ วมจัด จาหน่ าย และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัท ฯ ถูกห้ามมิให้
จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่
จั ด สรรหุ้ น ให้ กั บ บริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ ด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ ป็ น ไปตามรายละเอี ย ดที่ ก าหนดไว้ ใ นประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศคณะกรรมการกากับ
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ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่
15ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
สามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่ น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การ
เสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญสาหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้ จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับ ประกั นการจาหน่ ายขอสงวนสิท ธิ เ ปลี่ ยนแปลงจ านวนหุ้น สามัญ ที่จั ดสรรให้ แก่ นัก ลงทุน ประเภทใด
ประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แต่มีผู้สนใจ
จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เป็นต้น ทั้งนี้
การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่
เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดย
ทั่วกัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็
ได้ และหากปรากฎว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ข้างต้น
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ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่
นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จานวน 1 ราย จะ
ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเป็นเศษหุ้นสามัญจานวน 40 หุ้น ซึ่งเป็นจานวนทวีคูณไม่เต็มจานวน 100 หุ้น
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นสามัญ

5.7.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัว ประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน ที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติ บุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
ก่อ นวั น จองซื้ อ พร้ อ มลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อานาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุ คคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) เงินสดหรือการโอน
เงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ
จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00
น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(ง)

ผู้จองซื้อที่ ชาระเงิ นค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่า นระบบการโอนอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กาหนด ซึ่งผู้
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะ
จองซื้อ โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายจะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555
โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้น
สามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้
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5.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้ น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
ก่อ นวั น จองซื้ อ พร้ อ มลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อานาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการ
จองซื้อแทน: สาเนาหนั งสือ มอบอานาจจากผู้จ องซื้อมอบอานาจให้ผู้ ดูแลรัก ษาผลประโยชน์
ดาเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทั้ งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไป
ตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสา
เนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม
และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) เงินสดหรือการโอน
เงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
เท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชี
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12
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ธนาคารที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กาหนด
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
 หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00
น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงินที่ผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ได้รับต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
(ง)

ผู้จองซื้ อที่ชาระเงินค่ าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงิน ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กาหนด ซึ่งผู้จองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
ส่วนของตนให้กับบริษัทฯ

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญ มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จ อง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

(ฉ)

5.7.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษัทฯ
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสามัญขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น
ยกเว้น ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จานวน 1 ราย จะต้องทาการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม
เป็นเศษจานวน 40 หุ้น ซึ่งเป็นจานวนทวีคูณไม่เต็มจานวน 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียด
การจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และหรือสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 13
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และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)- ผู้จองซื้อประเภทบุค คลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
ก่อ นวั น จองซื้ อ พร้ อ มลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อานาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซื้อ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จั ดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม
และวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2555

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชาระเงินมีดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของ
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (1) เงินสดหรือการโอน
เงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นั้นๆ
จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ ายบัญ ชีธนาคารที่ผู้จั ดการการจัดจ าหน่า ยและรับประกั นการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กาหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00
น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน หรือ
การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระท าได้ เ ฉพาะผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 14
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รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระ
ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

5.8

(ง)

ผู้จองซื้อที่ ชาระเงิ นค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่า นระบบการโอนอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 กาหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะเป็นผู้ทาการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัทฯ ต่อไป

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่า
จองซื้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จั ดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 31 ตุลาคม และวันที่ 1-2
พฤศจิกายน 2555 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สาหรับบุคคลทัว่ ไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.8.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่การจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายบริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
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5.9.1 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จอง
ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มี
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ เช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจาก
จานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่
ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้
ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจานวนหุน้ สามัญทีจ่ องซือ้
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จอง
ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบ
จองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับ
จากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดีไม่
ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้
ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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5.9.3 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จอง
ซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คที่สั่ง
จ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับ
ดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯ และ/หรือ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นสามัญทันที
(ข)

กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลั กทรัพย์ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการ
คืนเงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้าบั ญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ
หรื อ จ่า ยเป็ น เช็ ค ขีด คร่อ มเฉพาะสั่ งจ่ า ยผู้ จ องซื้ อตามชื่ อ ที่ร ะบุไ ว้ ในใบจองซื้ อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับ
แต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่
ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่า
จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มี
การชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้า
บัญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้ อผ่ า นระบบการโอนเงิ นอั ตโนมัติ (หรื อที่ เรี ย กว่ า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วน
ตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จอง
ซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหุ้นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซื้อขาย
แบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่าง
กับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่า
จะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คือ
(1) ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญทีบ่ ริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอง
ซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
สามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2)

ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับ การจัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียม
การถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อ
ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อ
ที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับ
ใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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