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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้
1.
1.1

1.2

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์

:

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) (“บริษัท” หรือ “SEAOIL”)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

:

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำยทัง้ หมด

:

จำนวน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 38.89 ของจำนวน
หุ้นที่ชำระแล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้

มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ

:

1.00 บำท

รำคำเสนอขำยหุ้นละ

:

[] บำท

มูลค่ำรวมของหุ้นทีเ่ สนอขำย

:

[] ล้ำนบำท

ระยะเวลำเสนอขำย

:

ตั้งแต่เวลำ 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ซึ่งสัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นเป็นดังนี้
เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

[]

หุ้น

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

[]

หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท

[] หุ้น

เสนอขำยต่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ [] หุ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจ
ในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้กำรจองซื้อหุ้นสำมัญในครั้งนี้ประสบ
ควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.6
กำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป เนื่องจำกหุ้นที่จัดสรรใน
กำรเสนอขำยครั้งนี้มีไม่พอเพียงสำหรับกำรเสนอขำยเป็นกำรทั่วไป
“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ” หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้มีอุป
กำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพ ย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่จองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบุคคลที่ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้ำผู้ให้
คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ที่ให้กำรสนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ ทั้งที่เคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน และผู้ที่คำดว่ำจะได้ติดต่อ
ในอนำคต หรือบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมกับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ใน
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เครือของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เป็นต้น ทั้งนี้ไม่รวมถึงนักลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมข้ำงล่ ำง และไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ให้แก่ตนเอง ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
“นักลงทุนสถาบัน” หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื้อหุน้ สำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำรโครงกำร
ลงทุนที่จัดตัง้ ขึ้นตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(ซ) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(ฎ) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมำยถึง
1.

พนักงำนของบริษัท

2. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจอันดีกับบริษัท เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ
คู่สัญญำ บริษัทคู่ค้ำ สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน หรือเคยในอดีตทั้งนี้อำจรวมถึง
พนักงำนหรือที่ปรึกษำนิติบุคคลดังกล่ำวด้วย
3. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทต้องกำรชักชวนให้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับบริษัทต่อไปในอนำคต ทั้งนี้อำจ
รวมถึงพนักงำนหรือที่ปรึกษำของนิติบุคคลดังกล่ำวด้วย
4. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทพิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถทำคุณประโยชน์ ให้ควำมช่วยเหลือ ให้คำแนะนำไม่ว่ำ
ทำงตรงหรือทำงอ้อมแก่บริษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผูบ้ ริหำร และผู้มีอำนำจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำว
ข้ำงต้นทั้งในปัจจุบันและอนำคต
5.

บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหำรบริษทั
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ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กำหนดในประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธีกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม
2552 และตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และกำรจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มกี ำรแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
“กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ของบริษัทแม่” หมำยถึง กรรมกำรและผู้บริหำรของ
บริษัทและบริษัทในกลุ่มนทลิน ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มิได้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอืน่
หุ้นสำมัญของบริษัทที่เสนอขำยในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัททุกประกำร

1.4

ตลาดรองของหุน้ ทีเ่ สนอขาย

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) มีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้
รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (“ตลำดหลักทรัพย์”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ บริษัทจึงอำจมีควำมเสี่ยงที่จะไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอต่อ
ตลำดหลักทรัพย์แล้วเมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2556 เพื่อให้พิจำรณำรับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน และบริษัท เซจ
แคปปิตอล จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินของบริษัท ได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัทเป็นอย่ำงดีแล้วเห็นว่ำ บริษัทมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ พ.ศ 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตำมข้อ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำร
ถือหุ้นรำยย่อย และเมื่อบริษัทได้จำหน่ำยหุ้นต่อประชนแล้ว จะทำให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำย
ย่อย โดยบริษัทจะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อกาหนดอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขำยหุ้นและ
หลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด (ฉบับที่5) พ.ศ. 2551 กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ำมผู้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรและผู้ถือหุ้น
รำยอื่นๆนำหุ้นของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้วหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสร็จ
ออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจำกวันที่หุ้นของบริษัท
ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสั่งห้ำมขำย
ได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ำมดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1
ปี
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2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย

ข้อบังคับของบริษัทข้อ 11 ระบุว่ำ “หุ้นของบริษัทสำมำรถโอนกันได้อย่ำงเสรีโดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคน
ต่ำงด้ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท กำร
โอนหุ้นรำยใดทีจ่ ะทำให้อัตรำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ำวของบริษัทเกินกว่ำอัตรำส่วนข้ำงต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธกำรโอนหุ้น
บริษัทรำยนั้นได้”
และข้อ 12 ระบุว่ำ “กำรโอนหุ้นย่อมมีผลสมบูรณ์ เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลำยมือชื่อ
ของผู้โอนกับผู้รับโอน และทำกำรส่งมอบใบหุ้นดังกล่ำวให้กับผู้รับโอน กำรโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้เมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้
ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยันบุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นดังกล่ำวไว้ในสมุดทะเบียนหุ้นแล้ว
เท่ำนั้น
เมื่อบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำกำรโอนหุ้นถูกต้องตำมกฎหมำย ให้บริษัทลงทะเบียนกำรโอนหุ้นดังกล่ำวให้ภำยใน
14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ หรือหำกบริษัทเห็นว่ำ กำรโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอทรำบ
ภำยใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอ
หำกหุ้นของบริษัทได้รับกำรจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ให้กำร
โอนหุ้นให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์”
3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ ใช้วิธีกำรเปรียบเทียบรำคำตลำดที่สำมำรถอ้ำงอิงได้ (Market
Comparable) จำกบริ ษัท ในกลุ่ม ที่ จดทะเบี ยนอยู่ใ นตลำดหลั กทรั พย์ เอ็ ม เอ ไอ โดยใช้อั ต รำส่ วนรำคำต่อ ก ำไรต่อ หุ้ น
(Price/Earning Ratio) เท่ำกับ [] เท่ำ ซึ่งเป็นส่วนลดจำกค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้นของบริษัทในกลุ่มที่จด
ทะเบียนอยู่ในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในช่วง [] เดือน ตั้งแต่วันที่ [] - [] [] 255[] ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ [] เท่ำ
โดยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้นที่ใช้กำหนดรำคำมีส่วนลดประมำณร้อยละ []
บริษัทคำนวณค่ำกำไรต่อหุ้นโดยใช้ผลรวมกำไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมำสล่ำสุด (ตั้งแต่ไตรมำสที่ [] ปี
255[] ถึงไตรมำสที่ [] ปี 255[]) หำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมด 180,000,000 หุ้น (Fully Diluted) ซึ่งมีค่ำเท่ำกับ
[] บำทต่อหุ้น
นอกจำกนี้ หำกคำนวณค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรต่อหุ้น ในช่วง [] เดือน ตั้งแต่วันที่ [] - [][]
255[] ของบริษัทในหมวด[] ซึ่งจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำมำรถคำนวณอัตรำส่วนรำคำต่อ
กำไรต่อหุ้นได้ ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด [] บริษัท จะมีค่ำเท่ำกับ [] เท่ำ
ทั้งนี้ อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิดังกล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต โดยที่ยังไม่ได้พิจำรณำถึงผลกำร
ดำเนินงำนในอนำคต
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี –
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5.
5.1

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เสนอขำยโดยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์

5.2
5.2.1

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11
เลขที่ 173 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888 โทรสำร: 0-2658-8654

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]

5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) ได้ตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 70,000,000 หุ้น ตำมลักษณะกำรจัดสรรและรำคำที่ปรำกฏในข้อ
1 และตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุในข้อ 5.2.2 รับประกันกำรจำหน่ำย ภำยใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตั้ง ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท (“ สัญญำ
แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำย”)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจัด
จำหน่ำยในครั้งนี้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทัง้ หมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ตำมที่
กำหนดในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจำหน่ำย ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(1)

มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเกิดขึ้นแก่บริษัทฯ
ซึ่งส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงในทำงลบต่อกำร
ดำเนินงำน และ/หรือ ฐำนะทำงกำรเงิน ตลอดจนรำคำหุ้นที่เสนอขำยของบริษัทฯ

(2)

มีเหตุสุดวิสัย เหตุกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ใดๆ ซึ่งผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุในข้อ 5.2.1 เห็นว่ำมีผลกระทบในทำงลบอย่ำงร้ำยแรงต่อเศรษฐกิจ สภำพตลำดกำรเงินและตลำดทุนใน
ประเทศ หรือภำยนอกประเทศไทย ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือทำงอ้อม ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกำรของบริษัทฯ อัน
ทำให้คู่สัญญำไม่สำมำรถปฏิบัตติ ำมสัญญำนี้ได้

(3) บริษัทฯ กระทำผิดข้อสัญญำใดๆ ที่เป็นสำระสำคัญของสัญญำแต่งตั้งผู้จดั จำหน่ำย
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(4) กรณีมีคำสั่งจำก สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ศำล รัฐบำล หน่วยงำน
รำชกำร หรือองค์กรของรัฐ ให้หยุดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้น และกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ำงต้น จะเป็นไปตำม
รำยละเอียดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำย
กรณีผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิบอกเลิกกำรเสนอขำยและจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำว
ข้ำงต้น ผูจ้ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงิน
ค่ำจองซื้อให้กับผู้ซื้อแต่ละรำยตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน) ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยให้แก่ผู้ จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินประมำณ [] บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) โดยชำระภำยใน 5 วันนับ
แต่วันปิดกำรเสนอขำยตำมวิธีกำรที่ตกลงกับบริษัท
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )

5.4

หมำยเหตุ:

หุ้นจำนวน 70,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำย [] บำท รวม

[]

บำท

หัก ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหุ้น โดยประมำณ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริษัทจะได้รับ (ก่อนหักค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ) โดยประมำณ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ) โดยประมำณ

[]

บำท

ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้น

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้รับเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำของกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี)

[] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[] บำท

ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ *

[] บำท

รวมค่ำใช้จำ่ ยทั้งสิ้น

[] บำท

*ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ประกอบด้วย ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำด้ำนประชำสัมพันธ์ ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน ค่ำพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น และเอกสำรต่ำงๆ ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัด
ประชุมต่ำงๆ รวมทั้งค่ำออกแบบ ค่ำโฆษณำและประชำสัมพันธ์ เป็นต้น
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้ อหุ้นได้ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2
ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ในวันทำกำรของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อ ขอรับหนังสือ ชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้ จัดกำรกำรจั ดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ในวันทำกำร
ของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น.
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
สำมำรถติดต่อ ขอรับหนังสือ ชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้ จัดกำรกำรจั ดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ในวันทำกำร
ของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น.
สำหรับกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ้ น ได้ ที่ สำนั ก งำนและสำขำของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรเสนอขำย ในวันทำกำร
ของสำนักงำนและแต่ละสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น.
ทั้งนี้ ผู้ที่ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัท สำมำรถทำกำรดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจำกเว็บไซต์
ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญในครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้น
5.6

วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 จะดำเนินกำรมิให้มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย
ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย และ
ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้เว้นแต่เป็นกำร
จัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อทั้งหมด หรือเป็นกำรจัดสรรให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ของบริษัท
แม่ ตำมหนังสือชี้ชวนนี้ ทั้งนี้ รำยละเอียดเป็นไปตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
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เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่
15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ จัดสรรให้แก่ (ก) ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน [] หุ้น (ข) นักลงทุนสถำบัน จำนวน [] หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท จำนวน []
หุ้น (ง) เสนอขำยต่อกรรมกำรและผู้บริหำรของบริษทั และบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ จำนวน [] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในกำรเสนอ
ขำยให้กับบุคคลที่มิใช่สัญชำติไทยจะเป็นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่ำงไรก็ดี ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อ
ทำให้กำรจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จในกำรขำยสูงสุด
อนึ่ง กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครั้งนี้เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่องกำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ของข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน ตลำด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนำคม 2546 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม)
บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะส่งใบยืนยันกำรนำหุ้นเข้ำบัญชีให้แก่ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะ
ฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะ
รับใบหุ้นทำงไปรษณีย์ภำยใน 15 วันทำกำร นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.1

วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

กำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2
โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้และหำก
ยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้น
ก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน

กำรจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถำบันครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษทั

กำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้มี
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อุปกำรคุณของบริษัทครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิด
รับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.4

วิธีจัดสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษทั และบริษัทในกลุ่มของบริษทั แม่
ตำมมติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2556 ให้มกี ำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่
กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ โดยมีรำยชื่อดังนี้
ชื่อ - สกุล

ตาแหน่งในบริษัท

จานวนหุ้นที่ได้รับ
การจัดสรรสูงสุดไม่
เกิน (หุน้ )

ร้อยละของจานวนหุน้ ที่แสนอ
ขายให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษทั และบริษัทในกลุ่มของ
บริษัทแม่

กรรมกำร / กรรมกำรบริหำร /
กรรมกำรผู้จัดกำร / รักษำกำร
ผู้จัดกำรฝ่ำยประชำสัมพันธ์
กรรมกำร / ประธำน
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำร

1,500,000

19.48

1,000,000

12.99

1,000,000

12.99

กรรมกำรบริหำร / ผู้จัดกำร
ฝ่ำยขำย
กรรมกำบริหำร / ผู้จัดกำรฝ่ำย
กำรเงินและบัญชี
ผู้จัดกำรฝ่ำยบริกำรลูกค้ำ

200,000

2.60

200,000

2.60

200,000

2.60

ผู้จัดกำรฝ่ำยควบคุมคุณภำพ
และลูกค้ำสัมพันธ์

200,000

2.60

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
ในกลุ่มของบริษัทแม่
8. นำยชำญวิทย์ อนัคกุล

-

1,000,000

12.99

9. นำยชำญณรงค์ ถึงฝั่ง

-

1,000,000

12.99

10. นำยสมศักดิ์ รัศมีวิริยะนนท์

-

1,000,000

12.99

11. นำงพนิดำ ตำละโสภณ

-

100,000

1.30

12. นำยวิริทธิ์พล จุไรสินธุ์

-

100,000

1.30

13. นำงสำวลัดดำวัลย์ ชูบำล

-

100,000

1.30

14. นำงวิศวำณี ไชยวัฒนสกุล

-

100,000

1.30

7,700,000

100.00

กรรมการและผู้บริหารของบริษัท
1. นำงสำวนีรชำ ปำนบุญห้อม

2. นำยพร้อมพงษ์ ชัยศรีสวัสดิ์สุข
3. นำยสุรพล มีเสถียร
4. นำยชญำน์วัต ทีฆไมตรี
5. นำงกุสุมำ วรรณพฤกษ์
6. นำงสิรำณี โกมินทรชำติ
7. นำงศิริวรรณ จำมพันธ์

รวม

ส่วนที่ 3 หน้า 9

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

แต่อย่ำงไรก็ตำม หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็น กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม ของ
บริษัทแม่ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวน
สิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจำกควำมต้องกำรของบุคคลตำมข้อ 5.6.1 5.6.2 5.6.3 และ 5.6.4 ให้จัดสรรตำมดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.7
5.7.1

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
สาหรับผู้จองซือ้ ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนำมโดยผู้ มีอำนำจลงนำมของนิติบุค คลนั้น พร้อมประทับ ตรำสำคัญของนิติบุค คล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ ดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักพร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จอง
ซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) พร้อมทั้งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงพร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability
Test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ) ทั้งนี้ สำเนำเอกสำร
ทั้งหมดต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ที่มีอำยุไม่เกิน 1ปีก่อนวันจองซื้อ
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- ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ CUSTODIAN จองซื้อหุ้นแทน: ต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้ CUSTODIAN
ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรจองซื้อหุ้นจะลงนำมโดย CUSTODIAN (และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุ
รำยชื่อผู้มีอำนำจลงนำม) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ ังไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ภำยในระยะเวลำตั้งแต่เวลำ 9.00 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[]
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 12.00 น. ของวันที่
[] 255[] ผู้จองซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภำยหลังวันที่[] แต่ไม่เกินวันที่ [] 255[]ซึ่งต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักหัก
บัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชือ่ เดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำย
หลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 16.00 น.ของ
วันที่ [] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินเท่ำนั้น
(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.2 ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจอง
ซื้อ โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะเป็นผู้ทำกำรโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชีบริษัทที่เปิดเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อไป
(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[] โดย
ในกำรจองซื้อ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.7.1 (จ) แล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ
5.2.2 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) ถึง (จ)
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5.7.2

สาหรับผู้จองซือ้ ที่เป็นนักลงทุนสถาบัน

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability
Test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ) ทั้งนี้ สำเนำเอกสำร
ทั้งหมดต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำตัง้ แต่เวลำ 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[]
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 12.00 น. ของวันที่
[] 255[]ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊ำฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ [] 2555 ซึ่งต้องสำมำรถเรียก
เก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ
เท่านั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ
ขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอน
เงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ
- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 16.00 น.ของ
วันที่ [] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินเท่ำนั้น
(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำก
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชีบริษัทที่เปิดเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อไป
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(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ทผี่ ู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1ตั้งแต่เวลำ 9.00 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[] โดยในกำรจองซื้อ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.7.2 (จ) แล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) ถึง (จ)
5.7.3

สาหรับผู้จองซือ้ ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษทั

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักพร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จอง
ซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) พร้อมทั้งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงพร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตำมกฎหมำย)
รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability
Test ซึ่งลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำวหรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำวพร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ) ทั้งนี้ สำเนำเอกสำร
ทั้งหมดต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสำรได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง ที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
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- ในกรณีที่มีกำรมอบอำนำจให้ CUSTODIAN จองซื้อหุ้นแทน: ต้องมีหนังสือมอบอำนำจให้ CUSTODIAN
ดำเนินกำรแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสำรจองซื้อหุ้นจะลงนำมโดย CUSTODIAN (และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุ
รำยชื่อผู้มีอำนำจลงนำม) พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ ังไม่หมดอำยุของผู้มีอำนำจลงนำมอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำตัง้ แต่เวลำ 9.00 -16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[]
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 9.00 -16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 -12.00 น. ของวันที่
[] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ [] 255[]ซึ่งต้องสำมำรถเรียก
เก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ
เท่านั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ
ขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอน
เงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ
- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ [] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินเท่ำนั้น
(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำก
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชีบริษัทที่เปิดเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อไป
(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ทผี่ ู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00
- 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[] โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.7.3 (จ) แล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) ถึง (จ)
5.7.4

สาหรับผู้จองซือ้ ที่เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษทั แม่

(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังนี้
ส่วนที่ 3 หน้า 14

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้

บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหำชน)

- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลักพร้อมทั้งลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จอง
ซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบคำยินยอมของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) พร้อมทั้งสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผเู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ปกครอง) รวมทั้งแบบสอบถำม Suitability Test ซึ่ง
ลงนำมรับทรำบผลกำรประเมินโดยผู้จองซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยร้องขอ)
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำตัง้ แต่เวลำ 9.00 -16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[]
(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้

- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 9.00 -16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 -12.00 น. ของวันที่
[] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยชำระเป็นเงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊ำฟท์ นั้นๆ โดยให้ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ [] 255[]ซึ่งต้องสำมำรถเรียก
เก็บเงินได้จำกสำนักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อ
เท่านั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อ
ขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอน
เงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซื้อ
- หำกทำกำรจองซื้อในเวลำ 12.00 - 16.00 น. ของวันที่ [] 255[] และเวลำ 9.00 - 16.00 น. ของ
วันที่ [] 255[] ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินเท่ำนั้น
(ง) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำยผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำก
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้ำบัญชีบริษัทที่เปิดเพื่อกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อไป
(จ) ผูจ้ องซื้อต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ทผี่ ู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00
- 16.00 น. ของวันที่ [] - [] 255[] โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐำนใน
กำรรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.7.4 (จ) แล้วจะยกเลิกกำรจองซื้อและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) ถึง (จ)
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5.8
5.8.1

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอ
ขำย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 แต่ละรำย
5.8.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบัน ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำย ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.8.3

สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษทั

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำย ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหำรของบริษัท
5.8.4

สาหรับกรรมการและผู้บริหารของบริษทั และบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมกำรและผู้บริหำรของบริษัทและบริษัทในกลุ่มของบริษัทแม่ ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นเกิน
กว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัท
5.9
5.9.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรส่ง
มอบเงินค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร โดยจ่ำยเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อ
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร
เรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นแก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวัน
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้
จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อ
หุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ
และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไปหำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็นผลมำจำกควำม
ไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
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5.9.2

กรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้อยกว่าจานวนหุน้ ที่จองซือ้

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 ที่เป็นผู้รับจองซื้อจำกผู้จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อ จะ
ดำเนินกำรให้มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่ำเสียหำยใดๆ
ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อของผู้
จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไม่
สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืน
เงินดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน ดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้
ในใบจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะไม่
รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3

กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รำยที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้น เนื่องจำกปฏิบัติผิดเงื่อนไข
กำรจองซื้อ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ
โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียม
กำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี หำกผู้จองซื้อไม่ทำกำรติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยรำยที่เป็นผู้รับจองซือ้ จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุ
ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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5.9.4

กรณีที่มกี ารยกเลิกการเสนอขายหุ้น
กำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมำรถแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ว่ำ บริษัท และ/หรือ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ใช้สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญำแต่งตั้งผูจ้ ัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นของบริษัท ให้ถือว่ำผู้จองซื้อทุกรำยได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้บริษัทต้องระงับ และ/หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ และ/หรือไม่
สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะต้องแจ้ง
ควำมประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 5 วันทำกำรนับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำวหำกเกิด
เหตุกำรณ์ตำม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.2 รำยที่รับจองซื้อ
หุ้นจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำว จะดำเนินกำรให้มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำม
ชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน
นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี ทั้งนี้
กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้น แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จัดกำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องทำกำรชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซือ้ หุ้นในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อที่
ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14วันดังกล่ำวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุใน
ใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรือ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะไม่
รับผิดชอบต่อกรณีดังกล่ำว
5.10

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) เป็นนำยทะเบียนหุ้น
ให้กับบริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้แล้ว กล่ำวคือ ผู้จองซื้อสำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญใน
ตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี
ที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สำมำรถขำยหุ้นได้ในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้รับใบหุ้น
ดังนั้น ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้แก่ประชำชนในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อหุ้นสำมำรถเลือกให้บริษัท ดำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท
คือ ศู นย์รับ ฝำกหลักทรั พย์ จะทำกำรส่ งมอบใบหุ้น ตำมจ ำนวนที่ได้รั บกำรจัดสรรให้ แก่ผู้ได้รับกำรจัด สรรทำงไปรษณี ย์
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ลงทะเบียนตอบรับ ตำมชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิดทำกำรจองซื้อหุ้นในกรณีนี้ผู้ได้รับกำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้จนกว่ำจะได้รับใบหุ้นซึ่งอำจได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นของ
บริษัทได้รับอนุญำตให้เข้ำทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์แล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกไว้ใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นำยทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะออกใบหุ้นในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” ละศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจำนวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันนับจำกวันปิดกำร
จองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผู้ จองซื้อฝำกไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรร
จะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้หุ้นของบริษัททำกำรซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ทผี่ ู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้วบริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตำมข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ที่จะฝำกในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รับจัดสรร
ฝำกไว้กับศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับ
กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันนับ
จำกวันปิดกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้
จองซื้อต้องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทั้งนี้ กำรถอนหุ้นสำมัญที่ฝำก
ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นำฝำกในบัญชี
ดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมัญได้ทันภำยในวันที่หุ้นสำมัญของบริษัท เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในวันแรกในตลำด
หลักทรัพย์
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