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1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
(G Capital Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

จํานวน 50,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่ชาํ ระ
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

0.50 บาท

ราคาเสนอขายหุนละ

2.70 บาท

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

135 ลานบาท

ระยะเวลาเสนอขาย

วันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งมีสัดสวนใน
การเสนอขายหุน ดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

25,000,000 หุน

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

25,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจากกลุมนักลงทุน
ดังกลาวขางตนเพียงพอตอจํานวนรวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ และสามารถกระจายหุนไดในวงกวางอยางเพียงพอแลว จึง
ไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
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ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึงบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทาง
ธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทาง
ธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต
หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนาย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้
ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกัน
การจําหนาย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปนหรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการที่จะชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จําหนาย และรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 และรวมถึงผูมีอุปการคุณของที่ปรึกษาทางการเงินดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษั ท หลั ก ทรั พย เพื่ อ เปน ทรั พย สิน ของตนเอง หรือ เพื่อ การบริห ารกองทุ นส วนบุค คล หรือ เพื่ อ การจัด การ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1
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ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัทฯ
และผูบริหารของบริษัทฯเชน ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุน
ขอ มูล ทางธุ รกิ จ ผูแนะนํ าลู กคาและธุรกิ จ ทั้งที่ติดตอในปจ จุบัน ที่เคยติดตอ หรือ ผูที่คาดว าจะไดติดตอ ในอนาคต และ
พนักงานของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯรวมถึงพนักงานของบริษัทฯในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุนและ/หรือ
ผูบริหารและ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ทั้งนี้ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญและผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย
หลักทรัพยและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุนผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจะตองจองซื้อหุน
ผานผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น
การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญ ของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิท ธิและผลประโยชนเทาเทีย มกับ หุนสามัญ เดิ ม ของบริษั ทฯทุ ก
ประการ
1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้กอนที่จะ
ไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯจึงอาจมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดยื่นคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 เพื่อใหพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน และ บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัทฯเปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับ
หลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจาย
การถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอย
กวา รอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1หนวยการซื้อขาย เมื่อ
บริษัทฯไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัท
ฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
1.5 ขอกําหนดอื่นๆ
กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ ซึ่งถือหุนรวมกันทั้งทางตรงและทางออมในบริษัทฯรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้ จะถูกสั่งหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุน
ของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือ
ผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ.2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และตามขอตกลงระหวางผูถือหุน) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ
25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายเมื่อครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯมีจํานวนเกินกวา
อัตราที่กฎหมายกําหนด
การโอนหุนของบริษัทฯจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯได เมื่อบริษัทฯไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอน
หุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน
ภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯจะแจงแกผูยื่น
คํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
บริษัทที่ทําธุรกิจประเภทปลอยสินเชื่อเชาซื้อเปนหลักประกอบดวย บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
(“THANI”) และ บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จํากัด (มหาชน) (“ASK”) แตดวยลักษณะของสินทรัพยในการปลอยสินเชื่อเชา
ซื้อที่แตกตางกันโดยบริษัทฯมีการปลอยสินเชื่อเชาซื้อประเภทเครื่องจักรกลทางการเกษตร ในขณะที่บริษัทอื่นจะเนนการ
ปลอยสินเชื่อเชาซื้อรถยนตและรถจักรยานยนตเปนหลัก ทําใหไมสามารถใชเปนขอมูลอางอิงและเทียบเคียงได ดังนั้น ในการ
กําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ จึงกําหนดราคาเสนอขายโดยการประเมินราคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบ
กับมูลคาของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถอางอิงได(Market Comparable) โดยจะพิจารณาจาก
อัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ ไดแก อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (Price to Earning Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขาย 2.70
บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ 13.85 เทา โดยคํานวณมาจากผลประกอบการกําไรสุทธิ
4 ไตรมาสยอนหลัง คือ ตั้งแตไตรมาสที่ 4 ของป 2555 ถึงไตรมาสที่ 3 ของป 2556 ซึ่งเทากับ 39.01 ลานบาท หารดวยจํานวน
หุนสามัญทั้งหมดที่เรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จํานวน 200 ลานหุน ซึ่งได
เทากับ 0.195 บาทตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหุนสามัญที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดประมาณรอยละ
49.16 จากอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน
2555 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 ซึ่งมีคาเทากับ 27.24 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานและโครงการในอนาคต
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ตลาดรองที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย (บาท) *

P/E เฉลี่ย (เทา)**

THANI

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนตมือสอง

SET / การเงิน

5.45

16.53

ใหบริการสินเชื่อเชาซื้อรถยนต

SET / การเงิน

21.27

14.52

ASK

ที่มา : www.setsmart.set
หมายเหตุ : * เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย
** เปนคาเฉลี่ย P/E ตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556

สวนที่ 3 หนาที่ 4

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

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
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หมายเลขโทรศัพท 0-2635-1700 หมายเลขโทรสาร 0-2635-1662
บริษัทหลักทรัพย ไอรา จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 17
ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2684-8888 โทรสาร 0 -2160-5404
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 50,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏ
ในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ แบบรับประกันผลการ
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บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

จําหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุนของบริษัทฯ
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่
กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการสั่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่อ นไขที่จะกํ าหนดไวใ นสัญ ญาแตงตั้ง ผูจัดจํ าหนายและรั บ ประกัน การจัดจํา หนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รวมเปนเงินประมาณ4,050,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชําระภายใน 5 วันนับแตวันปดการ
เสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ
5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 2.70 บาท รวม
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

135,000,000 บาท
6,000,000 บาท
129,000,000 บาท
2.58 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม*
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย*
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50,000 บาท
108,000 บาท

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน โดยประมาณ

50,000 บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย*

25,000 บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*

25,000 บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

4,050,000 บาท

คาใชจายอื่นๆ ** โดยประมาณ

1,692,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

6,000,000 บาท

หมายเหตุ : * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาธรรมเนียมที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาและประชาสัมพันธ 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 และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯสามารถทําการ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ไดจากเว็บไซตของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 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
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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) ผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 25 ลานหุน และ (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯจํานวน 25 ลานหุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอ
ขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท
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
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงค
จะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 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
5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริษัท และหากยอดการจองซื้อของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วันเวลา และวิธกี ารจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
-

-

-

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองและสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณี
ที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจอง
ซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลาตั้งแต
เวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลั ก ทรัพ ยกับ ผูจัด การการจัด จําหนา ยและรับ ประกัน การจํ าหน าย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 27 - 28 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อ
โดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกั นการจําหนาย ตามที่ระบุ ไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหน ายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท จี แคปปตอล จํากัด
(มหาชน) เพื่อจองซื้อหุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี 049-3-14299-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทย
พาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนวิทยุ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(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
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังนี้
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-

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการ
ประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สาํ นักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
-

-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
หากทําการจองซื้อเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อ
โดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ
หุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี 049-3-14299-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขา ถนนวิทยุ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
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(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมอี ุปการคุณของบริษัทฯ
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนหรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง) รวมทั้ง
แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตาม
กฎหมาย) รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณห
สนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง รวมทั้งแบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจองซื้อ (ในกรณีที่ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายรองขอ)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงินดังนี้
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-

หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และสามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใช
บังคับแลวในวันจองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2556 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวย
โดยการโอนเงินเทานั้น ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมรับชําระการจองซื้อดวยเงิน
สด

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ งจายผู จัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อ
หุนเพิ่มทุน ” เลขที่บัญชี 049-3-14299-0 ประเภทบัญชี กระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สาขา ถนนวิทยุ
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความ
จํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตั้งแตเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ 26-28พฤศจิกายน 2556 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ)
ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายจะไมรับจองซื้อหุนทางไปรษณีย
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
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย 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
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
สวนที่ 3 หนาที่ 14

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผล
มาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากปฏิบัติผิด
เงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเงินคาจองซื้อดังกลาวคืนจากผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้ อ หุ น หากผู จ องซื้ อ ไม ทํ า การติ ด ต อ ขอรั บ เงิ น ค า จองซื้ อ ดั ง กล า ว ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับ ประกั น การจํ า หนา ย และ/หรือ ผูจั ดจํา หนา ยและรับ ประกัน การจําหนายรายที่เป นผูรั บ จองซื้อ จะจั ดสง เช็ค ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
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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 ยที่ 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
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตาม
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จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญ
ตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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