บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ชื่อเป็ นภาษาอังกฤษว่า Cho
Thavee Dollasien Public Company Limited ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เลขที่ 265 หมู่ที่ 4 ถนนกลางเมือง ตาบลเมืองเก่า
อาเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทรศัพท์ +66 43 341-412 โทรสาร +66 43 341-410 ประสงค์ที่จะเสนอ
ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทให้ กบั ประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 27.78 ของทุนชาระแล้ ว
ภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้

มูลค่าที่ตราไว้

: หุ้นละ 0.25 บาท

ราคาเสนอขาย

: ราคา 1.80 บาทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย

: 360,000,000 บาท

ระยะเวลาเสนอขาย

: ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น.ของวันที่ 2, 3 และ 7 พฤษภาคม
2556

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครัง้ นี ้จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์โดย
จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอขายให้ กบั ผู้จองซื ้อรายย่อยหรื อประชาชนเป็ น
การทัว่ ไป เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี ้มีจานวนจากัดและไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชน
ทัว่ ไปในวงกว้ าง ทังนี
้ ้สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็ นดังนี ้
1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทและพนักงาน

150,000,000 หุ้น
50,000,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่ประชาชน เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใช้ พิจารณาประเภทนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ ” หมายถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/นิติบคุ คลทัว่ ไปที่
เป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหลักทรัพย์ ลูก ค้ าด้ านวาณิชธนกิจ
ลูกค้ าที่ทาการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น ผู้ที่ได้ เข้ าร่ วมรั บฟั งการนาเสนอข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ของ
บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น
หน้ าที่ 3 - 1

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คาปรึ กษาทางธุ รกิจ ผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้ า /ธุรกิจ เป็ นต้ น
หรื อผู้ที่มีอปุ การคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อในอดีต ปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้
ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อธุรกิจอื่น ๆ ในเครื อ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบุคคลข้ างต้ นที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่
ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ อง
ของผู้จัดจ าหน่ ายหลัก ทรั พย์ ต ามที่ ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม)
สาหรั บผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจ าหน่าย ผู้มี อุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย หรื อที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ า
ในอนาคตที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ด้ วย
“นั กลงทุ นสถาบัน ” หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัด จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เรื่ องการกานดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ดังนี ้
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริ ษัทเงินทุน
3) บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคลหรื อเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
4) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
5) บริ ษัทประกันภัย
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
11) กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
“ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้ คาแนะนา หรื อ
ให้ ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อ บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) เช่น ลูกค้ า
หน้ าที่ 3 - 2

บริษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน)

คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้ า / บริ การ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางการค้ า ผู้
จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้ คาปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้ที่ให้
คาแนะนาและเป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัท ผู้แนะนาลูกค้ าและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาด
ว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คล ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานที่ทางานกับบุคคล
ต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น รวมถึงพนักงานของบริ ษัท ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอปุ การคุณดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 เท่านัน้
1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย์
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริ ษัทได้
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 ให้
พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ในฐานะที่
ปรึ กษาทางการเงิ นได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วพบว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ”ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546
ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5(3) เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลัง
จากที่บริ ษัทได้ จาหน่ายหุ้นสามัญต่อ ประชาชนแล้ ว จะทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจาย
หุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัทจะดาเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้น สามัญ
ของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.4 ข้ อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ องการห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขายในครัง้ นี ้เป็ นจานวนรวมกันเป็ นร้ อยละ 55
ของทุนที่ชาระแล้ ว ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั ง้ นี ้ หรื อคิดเป็ นจานวนหุ้นรวม 396,000,000 หุ้น รวมถึ ง
หลักทรัพย์อื่นที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็ นหุ้นตามอัตราส่วนของหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของ
บริ ษัททาการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถทยอย
ขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู ห้ ามขายได้ ในจานวนร้ อยละ 25 ของจานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมด
ั้
และเมื่อครบ
กาหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75
ของจานวนหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทงหมดได้
ั้
2. ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ สามารถโอนได้ โดยไม่มีข้อจากัด ยกเว้ นการโอนหุ้นดังกล่าวจะ
มีผลทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท การโอนหุ้นของบริ ษัทจะเสร็ จสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน
ลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยืนยันกับบริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคา
ร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดย
หน้ าที่ 3 - 3
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บริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
้
ถูกต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎ
ข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

การกาหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ จะกาหนดราคาเสนอขายโดยการประเมิน
ราคาหุ้นสามัญของบริ ษัทตามมูลค่าเชิงเปรี ยบเทียบกับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่จะสามารถ
อ้ างอิงได้ (Market Comparable) โดยจะพิจารณาจากอัตราส่วนที่ใช้ เปรี ยบเทียบ ได้ แก่ อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
(Price to Earning Ratio)
ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 1.80 บาทต่อหุ้น คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ (P/E Ratio) ประมาณ
63.7 เท่า โดยคานวณมาจากกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2555 เท่ากับ 20.33
ล้ านบาท หารด้ วยจานวนหุ้นสามัญทังหมดที
้
่เรี ยกชาระแล้ วภายหลังการเสนอขายต่อประชาชนในครัง้ นี ้ (Fully Diluted)
จานวน 720.00 ล้ านหุ้น ซึง่ ได้ เท่ากับ 0.03 บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 ซึ่งมีค่าเท่ากับ
30.31 เท่า ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิดงั กล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผล
การดาเนินงานและโครงการในอนาคต
4. ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย

เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเฉลี่ยของ
บริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะการประกอบธุรกิจและขนาดใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ได้ แก่ บริ ษัท ไทยรุ่ ง
ยูเนียนคาร์ จากัด (มหาชน) บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์ จากัด (มหาชน) และบริ ษัท ที.เอ็ม.ซี. อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน)
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 28 มกราคม 2556 จนถึงวันที่ 25 เมษายน 2556 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจหลัก

ตลาดรองที่จดทะเบียน ราคาเฉลี่ย P/E เฉลี่ย
/ หมวดธุรกิจ
(บาท)*
(เท่ า)
SET/ หมวดสินค้ า
12.91
14.39
อุตสาหกรรม/ยานยนต์

บริ ษัท ไทยรุ่ งยูเนียนคาร์ 1.ออกแบบวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากัด (มหาชน) (TRU) สร้ างแม่พิมพ์และอุปกรณ์จบั ยึดสาหรับ
การผลิตชิ ้นส่วนโลหะและพลาสติก
2.ผลิตเบาะรถยนต์ รับจ้ างพ่นสี
3.รับจ้ างประกอบและดัดแปลงรถยนต์
ต่าง ๆ
บริ ษัท ยูเรกา ดีไซน์
บริ การออกแบบและผลิตเครื่ องจักร
mai
6.33
จากัด (มหาชน)
สาหรับการประกอบและทดสอบชิ ้นส่วน
(EUREKA)**
ยานยนต์และอุปกรณ์จบั ยึดสาหรับใช้ ใน
โรงงานอุตสาหกรรม
บริ ษัท ที.เอ็ม.ซี.
ผลิตและจาหน่ายเครื่ องจักรระบบ
mai
7.80
อุตสาหกรรม จากัด
ไฮดรอลิค เครนระบบไฮดรอลิค เครื่ อง
(มหาชน) (TMC)
ทุนแรงระบบไฮดรอลิก
ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: * เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก คานวณโดยใช้ มลู ค่าการซื ้อขายหารด้ วยปริ มาณการซื ้อขาย
** Eureka เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556

หน้ าที่ 3 - 4
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17.22
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5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

-ไม่มี6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่
จัดสรร วิธีการจองซื ้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้ แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดปั ญหา หรื ออุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินการ ทังนี
้ ้เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม
และเพื่อทาให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
6.2 ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 849 ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17,18,25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11 ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8000
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชัน้ 24-25 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9111
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6000
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(“ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ ” ในที่นี ้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้ หมายความถึง “ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย”)
6.3 เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน จากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชน จานวน
200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.80 บาท โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการ
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทังจ
้ านวน (Firm
Underwriting Basis) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้
นี ้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตามรายละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั ภัยธรรมชาติ การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ
หรื อการเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้
หรื อ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงาน
ราชการสัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่ อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณี ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจัดจาหน่ายใช้ สิท ธิ ยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัด
จาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จดั จาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.9
6.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษั ท ตกลงจ่ า ยค่า ตอบแทนการการจัด จ าหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ย ให้ แ ก่ ผ้ ูจัด จ าหน่า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินประมาณ 10,800,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดย
จะชาระให้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการเสนอขาย
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6.3.3 จานวนเงินค่ าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทัง้ สิน้ แบ่ งออกเป็ น
- จากการขายให้ ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
- จากการขายให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทและพนักงาน
รวมจานวนเงินค่าหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับทังสิ
้ ้น
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริ ษัทจะได้ รับประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้นประมาณ
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม

270,000,000
90,000,000
360,000,000
16,138,000
343,862,000
1.7193

6.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
0.00
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่ 288,000
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
0.00
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสาหรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
50,000
ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
10,800,000
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
3,400,000
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดทาหนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
1,600,000
รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้ ในการเสนอขายหลักทรัพย์
16,138,000
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นของ
บริ ษัทได้ ที่สานักงานของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ได้ เมื่อแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขาย
หลักทรัพย์และหนังสือชี ้ชวนเสนอขายหลักทรัพย์มีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดการเสนอขาย
ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวน
ซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่
บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลของบริ ษัทที่
ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552
เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่ มเติม ) และจะไม่จัด สรรหุ้น สามัญ ที่ เสนอขายให้ แก่ บุค คลที่ บริ ษัท ถูก ห้ ามมิใ ห้ จัด สรรหุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญที่
เหลือจากการจองซือ้ ของผู้จองซื อ้ หุ้นทัง้ หมด จะถูกจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บ ประกันการ
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จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถนาส่งใบจองซื ้อและหนังสือชี ้ชวน หลังจากที่มีการลงนามสัญญาแต่งตังผู
้ ้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) และได้ นาส่งให้ สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ ว เพื่อความสะดวกในการเตรี ยมการจองซื ้อ และการติดต่อนัก
ลงทุน ทังระบบออนไลน์
้
หรื อจัดส่งให้ กบั ผู้จองซื ้อโดยตรง
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จานวน 150,000,000 หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท และพนักงาน
จานวน 50,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ ใน
ข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิท ธิในการใช้ ดลุ ย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ประชาชน เพื่อทาให้ การจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จใน
การขายสูงสุด
ทังนี
้ ้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายย่อย
6.6.1 วิธีการจัดสรรให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจานวนมากน้ อย
เท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดจองซื อ้ หุ้นของผู้มีอปุ การคุณ
ของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัทและพนักงาน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท
หรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดในจานวนมากน้ อย
เท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณ
ของบริ ษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้ อ
6.2.1 ขอสงวนสิท ธิ ใ นการปิ ดรั บ จองซื อ้ หุ้น สามัญ ของผู้มี อุป การคุณของบริ ษั ท ก่ อนครบก าหนด
ระยะเวลาการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้ องการของบุคคลตามข้ อ 6.6.1 และ 6.6.2 ให้ จัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
6.7 วันและวิธีการจองและชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
บริ ษัทได้ เปิ ดบัญชี สาหรับผู้จองซื ้อหุ้น โดยใช้ ชื่อบัญชีวา่ “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญ บริ ษัท ช.ทวี ดอลลาเซียน
จากัด (มหาชน)” ธนาคารกรุงเทพ สาขาขอนแก่น บัญชีเลขที่ 260-3-07898-7 ประเภทกระแสรายวัน สาหรับการ
รับเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้
ผู้จองซื ้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สามารถจองซื ้อได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในวันที่ 2 ,3 และ
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7 พฤษภาคม 2556 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าเป็ นจานวน 1,000 หุ้น และ
ทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจน พร้ อมลง
ลายมือชื่อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยงั ไม่
หมดอายุ)พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสาเนาเอกสารทางราชการ
อื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สาเนาหนังสือเดินทาง หรื อสาเนาใบต่าง
ด้ าว (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้
บริ ษัท(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่
หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

 กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่าย
หลักทรั พย์ ตามข้ อ 6.2 และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยงในการลงทุน (Suitability Test)
กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว โดยผู้จองซื ้อจะดาเนินการกรอกใบจองซื ้อและให้ ผ้ จู องซื ้อจัดส่ง
ใบจองซือ้ ที่ ลงนามเรี ย บร้ อยแล้ ว โดยไม่ต้อ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื อ้ ให้ แ ก่ผ้ ูจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์นนั ้
(2)

ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
 หากทาการจองซื ้อในวันที่ 2 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่
3 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้
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เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานคร
ได้ ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ ลงวันที่วนั เดียวกับวันที่จอง หรื อชาระเป็ นเงินสดหรื อเงินโอน
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า Automatic Transfer System หรื อ ATS)
 หากทาการจองซื ้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 หรื อ จองซื ้อใน
วันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจอง
ซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนเท่านัน้
 หากทาการจองซื ้อใน วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 สามารถชาระค่าจองซื ้อด้ วยวิธีเงิน
โอนได้ ใน วันเสาร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2556 วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์ ที่ 6
พฤษภาคม 2556 และวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อ
ขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่า
ภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับใช้ แล้ วในวันจองซื ้อ สาหรับการชาระ
เงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรื อ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่
อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 จะเป็ นผู้ทาการโอนเงินของ
ยอดซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้ า “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญ บริ ษัท ช.ทวี ดอลลา
เซียน จากัด (มหาชน)”
(3)

ผู้จองซือ้ จะต้ องนาใบจองซือ้ ตามข้ อ 6.7 (1) พร้ อมเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นตามข้ อ 6.7 (2) ส่งไปยัง
สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 2 , 3 และ 7 พฤษภาคม 2556 โดยในการจองซือ้ เจ้ าหน้ าที่รับจองจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

(4)

ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อหุ้นและดาเนินการตามข้ อ (3) แล้ ว จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้น
และขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (1) – (3)

6.8 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
6.8.1 สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายจะพิจารณาจากปั จจัยได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ผา่ นผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรื อการ
มีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทางด้ านวาณิชธนกิจ หรื อด้ านอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
6.8.2 สาหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทและพนักงาน
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอุปการคุณของบริ ษัท และ
พนักงาน ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท
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6.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
6.9.1 ในกรณีท่ ผี ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหาย
ใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตาม
ชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบีย นตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
หุ้น หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ
หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ในก าหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัด จาหน่ายหลัก ทรั พ ย์ ร ายที่ มีหน้ าที่รั บผิด ชอบในการส่งคืน เงิ น ดังกล่า ว
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อ
หุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็
ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อหุ้นหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื อ้ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้
จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9.2 ในกรณีท่ ผี ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ ครบตามจานวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองชื ้อหุ้นสาหรับการจองซื ้อหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื ้อ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้ รายละเอียดบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ หรื อโอนเข้ าบัญชี ธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน
14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทาการชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้จองซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน
นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ
หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื อ้ หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นหรื อ
โอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่ มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9.3 ในกรณี ท่ ีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้ น เนื่ องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรื อ
ธนาคารไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตามเช็คค่ าจองซือ้ หุ้น
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว
โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซือ้
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้ สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ ถือว่า
ผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จ ะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจ าหน่า ยหลักทรั พ ย์ ที่รั บจองซื อ้ หุ้นจากผู้จองซื อ้ หุ้น ที่ย กเลิก การจองซื อ้ หลักทรั พ ย์ ดัง กล่าวจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนันๆ
้ โดยสัง่ จ่ายเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อ
ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ
หรื อนับแต่วันที่เกิ ดเหตุการณ์ ตาม (ข) ทังนี
้ ้ กรณี ไม่สามารถคืนเงิ นให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ้ย
ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น
หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่
มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่
เป็ นนายทะเบียนหุ้นให้ กับบริ ษัทและให้ บริ การรั บฝากหุ้นที่จองซือ้ ในการเสนอขายครั ง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซือ้
สามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที
ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญ
ของบริ ษัทเริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้
จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการในกรณีหนึง่ ใน
สามกรณี ดังนี ้
6.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ป ระสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่
กรณี นี ้ บริ ษั ท จะด าเนิ น การน าหุ้น สามัญ ที่ ได้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัท
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หลักทรัพย์ นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชี จานวนหุ้น
สามัญที่ผ้ ูจองซื ้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซือ้ ในกรณีนีผ้ ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้ ห้ ุน
สามัญของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื ้อในใบจองจะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้ าของบัญชีซื อ้ ขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ โดยผู้
จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อข้ าพเจ้ า
กรณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ ูจองซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7
วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรั พย์ และหากผู้จองซือ้ ต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชี ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้น
สามัญตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
6.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ บริ ษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลัก ทรั พ ย์ จ ะส่ง มอบใบหุ้น ตามจ านวนที่ ได้ รั บ การจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูที่ ได้ รั บ การจัด สรรทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะ
ได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฯ
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