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1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

จํานวน 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ชําระ
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

[z] บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

[z] ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมิไดเปนการเสนอขายตอผูถือหุนเดิมของบริษัทตาม
สัดสวนการถือหุน (Right Offering) และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป โดยมีสัดสวน
การเสนอขายหุนสามัญ เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

[z] หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

[z] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
นิยามที่ใชพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คล ที่ มี ค วามสั ม พั น ธ ท างธุ ร กิ จ อั น ดี กั บ
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการ
สนับสนุนขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะได ติดตอ และ
พนักงานของผูมีอุปการคุณ ของบริษัท รวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ไมร วมถึ งกรรมการ ผูบ ริหาร ผูถือ หุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง
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การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่ง
จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มิใชผูลงทุนสถาบันตามคําจัด
ความที่ระบุไวดานลาง แตเปนผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแกลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิช
ธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขาย
หลักทรัพยและวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่
คาดวาจะไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเปนตน ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ
รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ไดแก กรรมการ ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและผูที่เกี่ยวของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบริษัทถือหนวยลงทุนเกินกวารอยละ 50 ของจํานวนหนวย
ลงทุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เปนไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑเงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3
สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.29/2551 เรื่องการจอง การ
จัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย
2. บริษัทเงินทุน
3. บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
4. บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5. บริษัทประกันภัย
6. สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
7. ธนาคารแหงประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
11. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
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ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
1. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัทฯ เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา
คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือเคยติดตอกันใน
อดีต ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษานิติบุคคลดังกลาวดวย
2. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ ตองการชักชวนใหมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตอไปในอนาคต
ทั้งนี้ อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย
3. บุคคล และ/ หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําไม
วาทางตรงหรือทางออมแกบริษัทฯ ตลอดจนพนักงานของบริษัทฯ ผูถือหุนใหญ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต
4. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณดังกลาวขางตน ไมรวมถึงผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่
เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยมีผูมีอุปการคุณ
ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะ
ไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ
เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้
บริษัทฯไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ [z] เพื่อใหพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวนแต
คุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300
ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไม
นอยกวา 1หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทฯรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่
หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหาม
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ผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามขอ ตกลงระหวางผูถือหุน) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขาย
ดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่หุนของ
บริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ขอบังคับของบริษัทฯขอ 10 ระบุวา “หุนของบริษัทฯยอมโอนกันไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด และหุนที่ถือโดยคน
ตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละสี่สิบเกา (49) ของจํานวนหุนที่ไดออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯเกินอัตราสวนขางตน
บริษัทฯมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนบริษัทฯรายนั้นได”
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[z]

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[z]

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี 5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
หมายเลขโทรศัพท 0-2205-7000 หมายเลขโทรสาร : 0-2252-8286
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[z]
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5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 50,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและ
ราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ แบบ
รับประกันผลการจําหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว ในขอ 5.2.1 และผูจั ดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ [z] บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5 วันนับแตวัน
ปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย [z] บาท รวม
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ
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จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

[z]บาท
[z]บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ 1/ โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

50,000 บาท
[z] บาท
25,000 บาท
25,000 บาท
[z] บาท
[z]บาท
[z] บาท

1/

คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษากฎหมาย คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน คาจัดพิมพ
หนังสือชี้ชวน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติ ด ต อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วน และใบจองซื้ อ ได ที่ สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถทําการ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดจากเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th
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5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว ในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ดังกลาวและ
จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทฯถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพย
ทั้งหมด ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก
(ก) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน [z] ลานหุน และ
(ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน [z] ลานหุน
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบญ
ั ชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงค
จะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 14 วันทําการ นับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดย
จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือการมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธน
กิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเปนตน
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจั ด สรรให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
5.7 วันเวลา และวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี

"บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. จี แคปปตอล”

ชื่อธนาคาร

ธนาคาร.................... จํากัด (มหาชน)

บัญชีประเภท

..........................

เลขที่

…………………

สาขา

....................................

โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนาม
โดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
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-

-

-

ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

-

กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ ในวันที่ [z] เทานั้น ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชําระเปนเช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆ ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”)
1. หากทําการจองซื้อในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมั ติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”)
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อ ขายหลักทรั พยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามข อ 5.2.1 และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ
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2. หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรั บประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] ถึงวันที่ [z]โดยใน
การจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ง) (ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนาม
โดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

-

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

-

กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ ในวันที่ [z] เทานั้น ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชําระเปนเช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆ ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”)
1. หากทําการจองซื้อในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมั ติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”)
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อ ขายหลักทรั พยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามข อ 5.2.1 และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ
2. หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรั บประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] ถึงวันที่ [z]โดยใน
การจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ
5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดาํ เนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน
(Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนาม
โดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

-

-

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ ในวันที่ [z] เทานั้น ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. โดยชําระเปนเช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆ ใหลง
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-

วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ [z] และสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
กรณีชําระเงินคาจองซื้อ ดวยเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”)
1. หากทําการจองซื้อในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. และวันที่ [z] เวลา 9.00 - 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมั ติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”)
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อ ขายหลักทรั พยกับ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามข อ 5.2.1 และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อ
ชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ
2. หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] และในวันที่ [z] ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรั บประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ และแบบประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับไดเพื่อการจองซื้อหุน (Suitability Test) และ
เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงิน
ไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [z] ถึงวันที่ [z]โดยใน
การจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ง) (ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
การมีโอกาสในการทําธุรกิจในอนาคต หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
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5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมี
การสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
จะดําเนินการใหมีการสงมอบคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
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วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผล
มาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจดั จําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมทํา
การติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวา
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตองแจงความประสงคตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายใน 5 วันทําการนับแต
วันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อ
รายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อตามที่อยูในทะเบียนผูถือหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิด
เหตุการณตาม(ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจอง
ซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
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แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย เมื่อมีเหตุที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ในกรณีที่ผูลงทุนยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ให
บริษัทที่ออกหลักทรัพยคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูลงทุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยภายใน 14 วันนับแต
สิ้นสุดระยะเวลายกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย หากบริษัทที่ออกหลักทรัพยไมสามารถสงคืนใหผูลงทุนตามที่กําหนด
บริษัทที่ออกหลักทรัพยจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตราไมนอยกวารอยละ 7.5 ตอป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯไดแตงตั้ง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันทีเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขาย
หุ น สามั ญ ในตลาดหลั ก ทรั พ ย ไ ด ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย อ นุ ญ าตให หุ น ของบริ ษั ท ฯเริ่ ม ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณีได ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่ง
เปนนายทะเบียนหุนของบริษัทฯจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดทําการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวา
จะได รั บ ใบหุ น ซึ่ ง อาจได รั บ ภายหลั ง จากที่ หุ น ของบริ ษั ท ฯได รั บ อนุ ญ าตให เ ข า ทํ า การซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับฝากหลักทรัพยซึ่งเปนนาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯจะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย จ ะบั น ทึ ก ยอดบั ญ ชี จํ า นวนหุ น ที่ บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย นั้ น ฝากหุ น อยู ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุนในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจ าของบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลัก ทรัพ ย ที่ ผู จ องซื้อ ประสงค ที่จ ะฝากหุ น ไว ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษัท หลัก ทรัพ ยดั ง กล า ว
มิฉะนั้นแลว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
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(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญ
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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