บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษวา East
Coast Furnitech Public Company Limited มีสํานักงานตั้งอยูเลขที่ 37/9 หมู 3 ถนนบานบึง – แกลง ตําบลทางเกวียน
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110 โทรศัพท +66 38 671-361 โทรสาร +66 38 886-375 ประสงคที่จะเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
ระยะเวลาขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
: จํานวน 120,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 23.08 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
: หุนละ 0.25 บาท
: [y] บาทตอหุน
: [y] บาท
: ตั้งแตเวลา 09.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ [y]

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรร
ตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชนเปนการ
ทั่วไป เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัดและไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป
ในวงกวาง ทั้งนี้สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:
:

[y] หุน
[y] หุน

ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใชดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เปน หรือเคยเปน หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน ผูที่ไดเขารวมรับฟงการนําเสนอขอมูลการเสนอขาย
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หลักทรัพยของ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผู
แนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งที่เคยติดตอในอดีต
ปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
และ/หรือธุรกิจอื่น ๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน
และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้
ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของ
ตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวีธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปน
ลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ดวย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
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(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือ
ใหความชวยเหลือในทางใด ๆ ไมวาโดยตรงหรือโดยออมตอ บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน) เชน
ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา / บริการ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทาง
การคา ผูจัดหาแหลงเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ
ผูที่ใหคําแนะนําและเปนที่ปรึกษาของบริษัท ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผู
ที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของ
บริษัท หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน จะรวมถึง ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร ตลอดจนพนักงานที่
ทํางานกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) เทานั้น
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 120,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท
ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เมื่อวันที่ [y]
ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอไป ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทแลว พบวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
รับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติ
ตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการ
คุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5 ขอมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของขายหุน
และหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพ
เปนหุนจํานวนรวมกันเทากั บรอยละ 55 ของทุน ที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้ง นี้ออกขายภายใน
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กําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ภายหลังจากวันที่หุน
ของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือ
หลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถ
ขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะ
กระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนได
สลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะ
ใชยันบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียน
การโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวา
การโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยให
เปน ไปตามกฎข อ บั ง คับ ของตลาดหลักทรัพ ยแ หง ประเทศไทย และพระราชบัญ ญัติห ลักทรัพ ย และตลาดหลักทรัพ ย
พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิตอหุนของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ [y] บาท คิดเปน
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเทากับ [y] เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิสําหรับสวนที่เปนของบริษัท
ใหญ 4 ไตรมาสที่ผานมาตั้งแตวันที่ [y] ถึง [y] หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุนใน
ครั้งนี้ ซึ่งเทากับ 520,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ [y] บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ [y] จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ [y] จนถึงวันที่ [y] ซึ่งมีคาเทากับ [y] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
3/1. ขอมูลทางการเงินที่ประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ในการพิจารณาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่อง
หรือมีความใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ไดแก บริษัท [y] ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ [y] ถึง [y]
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
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ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

ราคา
เฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E
เฉลี่ย
(เทา)

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

ราคา
เฉลี่ย
(บาท) 1/

P/E
เฉลี่ย
(เทา)

ที่มา: www.setsmart.set
หมายเหตุ: 1/ เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [y] จํากัด (มหาชน)
[y]
โทรศัพท [y]
โทรสาร [y]
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [y] จํากัด (มหาชน)
[y]
โทรศัพท [y]
โทรสาร [y]
(ค) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [y] จํากัด (มหาชน)
[y]
โทรศัพท [y]
โทรสาร [y]
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5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ก. เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 120,000,000 หุน ในราคาหุนละ [y]
บาท โดยผู จัดจํา หนา ยหลั กทรัพ ยมี ขอ ตกลงยอมรับ ประกัน การจํา หนา ยหุน สามั ญ เพิ่มทุน ของบริษั ท
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณี ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยใช สิ ท ธิ ย กเลิ ก เสนอขายหุ น และจั ด
จําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ขอ 5.9
ข. คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [y] ลานบาท โดยจะชําระภายใน 3 วันนับจากวันปดรับ
การเสนอขาย
ค. ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
หุนที่เสนอขายตอประชาชนจํานวน 120,000,000 หุน ในราคาหุนละ [y] บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
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[y] บาท
[y] บาท
[y] บาท
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จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[y] บาท

[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ [y]) ตั้งแตเวลา 09.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการเสนอขาย (วันที่ [y]) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด
(Download) หนั ง สื อ ชี้ช วนซึ่ ง มีข อ มู ล ไม แ ตกต า งจากหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ ยื่ น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย จาก Website ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาด
หลักทรัพย ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญและบริษัทยอยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1
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กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของบริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการ
จองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย [y] หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท [y] หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใช
สัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละ
ประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
(ก)

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดจองซื้อหุน
ของผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข)

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ
บริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวน
ที่กําหนดแลวผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมีดังตอไปนี้
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน
13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบ
ผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผล
การประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคั ญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของ
ผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง รวมทั้ ง
แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม
เกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test
ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวน
ที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหาก
ชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [y] หรือวันที่ [y] เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อ
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เดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [y]
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใ ห โ อนเงิ น เพื่ อ ชํ า ระคา ภาระผูก พั น โดยอั ต โนมั ติ และระบบการโอนเงิ น
อัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] และวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวน
ที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่
อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย จะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคาร [y] สาขา
[y] เลขที่บัญชี [y]
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.1 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [y]
(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
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 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่
มี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน 13 หลั ก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี เ ลขประจํ า ตั ว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตาง
ดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรอง
ขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม
Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรองขอ)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม
เกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test
ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวน
ที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหาก
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ชํ า ระเป น เช็ ค ให ล งวั น ที่ [y] หรื อ วั น ที่ [y] เท า นั้ น และชื่ อ เจ า ของเช็ ค ต อ งเป น ชื่ อ
เดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [y]
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] และวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและ
เบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ต อ ได ไ ว ด า นหลั ง โดยผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน
บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)” ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคาร [y] สาขา
[y] เลขที่บัญชี [y]
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.2 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อ
เรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
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ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของ
บริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรราย
นั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อ ไดภ ายในระยะเวลาดังกลา ว ผูจัดจํา หนายหลักทรั พ ยรายที่มีห นา ที่รับ ผิดชอบในการสง คืน เงิน
ดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการ
ชําคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หาก
เกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจอง
ซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไม
ครบจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรครบ
ตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
สวนที่ 3 หนาที่ 13

บริษัท อีสตโคสทเฟอรนิเทค จํากัด (มหาชน)

จัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่ง
เปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนใหถือ
วาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ อื่ น ใดที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย ต อ งระงั บ หรื อ หยุ ด การเสนอขาย
หลักทรัพยหรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจอง
ซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทํา
การ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้น ๆ โดยสั่งจาย
เป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากการปดจองซื้อหรือนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดตามกําหนดเวลาดังกลาว
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผู
จองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน
นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ
หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน
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ใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้
คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 15 วัน นับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้
นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อ
ของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรร
ฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํา กัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 ทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหหุน
ของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจอง
ซื้อสามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอน
หลักทรัพยตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
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