บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

บริษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชัน จํากัด (มหาชน)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที 3
ข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น
1 รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท ีเสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ท ีเสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

ประเภทหลักทรัพย์ทีเสนอขาย
จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย

มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ
ราคาเสนอขายหุ้นละ
มูลค่ารวมของหุ้นทีเสนอขาย

บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) (“บริษทั ”)
COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY
LIMITED
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
จํานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 28.57 ของจํานวนหุ้นทีชํ าระแล้ ว
ทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี I
(1) 190,000,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้ อยละ 27.14 ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I
(2) 10,000,000 หุ้น เสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริษทั และบริษัทย่อย คิดเป็ นร้ อยละ 1.43 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
แล้ วทั Iงหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I
ทังI นี I หากมี ห้ ุน สามัญ เหลื อ จากการเสนอขายต่อ กรรมการ ผู้บริ ห าร และ
พนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ให้ นําส่วนที เหลื อทังI หมดเสนอขายต่ อ
ประชาชน
0.50 บาทต่อหุ้น
[] บาท
[] ล้ านบาท

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครังI นี I เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ซึง สัดส่วนการเสนอขายหุ้นเป็ นดังนี I
เสนอขายต่อผู้มอี ปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

[]

หุ้น

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

[]

หุ้น

เสนอขายต่อผู้มอี ปุ การคุณของบริษัท

[]

หุ้น

เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษทั และบริษัทย่อย

[]

หุ้น

ส่วนที 3 หน้ า 1

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ทั Iงนี I ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจ
ในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญ ทีจัดสรรให้ แก่นักลงทุนแต่ล ะประเภท เพือให้ การจองซื Iอหุ้นสามัญในครั งI นีปI ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 5.6
การจัดสรรหุ้นในครังI นี Iไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัว ไป เนืองจากหุ้นทีจดั สรรใน
การเสนอขายครังI นี Iมีไม่พอเพียงสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัว ไป
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลทัวไป ซึงเป็ นผู้มีอุป
การคุณของผู้จัดจํ าหน่า ยหลัก ทรั พย์ ต ามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 ที จ องซื อI หุ้น ผ่ านผู้จัด จํ า หน่ายหลักทรั พย์ หรื อบุค คลที มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้ าทีทําการซื Iอขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคู่ค้า
ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ทีให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ ทั Iงทีเคยติดต่อในอดีต ติดต่อในปั จจุบนั และผู้ทีคาดว่าจะ
ได้ ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ
ธุรกิจอืนๆ ในเครื อของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทั Iงนี Iไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความข้ างล่าง และไม่
รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ทีเกียวข้ องของผู้
จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข
และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซื Iอหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึง ดังนี I
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษทั เงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื อเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพื อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที จัด ตังI ขึ นI ตามกฎหมายว่า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ รกิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษทั เครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อ นิติบุคคลอืนทีมี กฎหมายเฉพาะ
จัดตั Iงขึ Iน
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือการฟื นI ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี Iยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ส่วนที 3 หน้ า 2

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คล ทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอันดีกบั บริษัท เช่น ผู้ทีมีความสัมพันธ์ทางการค้ า ลูกค้ า
คู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงินทีติดต่อ ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ทั Iงทีติดต่อในปั จจุบนั หรือเคยในอดีต
ทั Iงนี Iอาจรวมถึงพนักงานหรื อทีปรึกษานิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
2. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คลทีบริษัทต้ องการชักชวนให้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทต่อไปในอนาคต ทั Iงนี I
อาจรวมถึงพนักงานหรือทีปรึกษาของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
3. บุคคล และ/ หรื อนิติบคุ คลทีบริษัทพิจารณาแล้ วว่าสามารถทําคุณประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนํา
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้ อมแก่บริ ษัท ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ นทั Iงในปั จจุบนั และอนาคต
4. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คล ทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริหารบริษัท
ทั Iงนี I ไม่รวมถึงกรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม และผู้ทีเกียวข้ องกันตามทีกําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.70/2552 เรื องหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3
สิงหาคม 2552 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และ
การจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) ซึงจองซื Iอหุ้นผ่านผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
กรรมการ ผู้บริ หาร และพนั กงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย หมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท ซี.เอ
ส.เอส. เคเบิ Iล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด
การเสนอขายหุ้นในครั ง> นีม> ิได้ เป็ นการเสนอขายต่ อประชาชนเป็ นการทัวไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน
หุ้นสามัญของบริษทั ทีเสนอขายในครังI นี I มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) มีความประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนต่อ
ประชาชนในครังI นี Iก่อนทีจะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในการรับ
หุ้นสามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงอาจมีความเสียงทีจะไม่ได้ รับอนุญาตจากตลาด
หลักทรัพย์ ทั Iงนี I บริษัทได้ ยืนคําขอต่อตลาดหลักทรัพย์แล้ วเมือวันที 26 มีนาคม 2556 เพือให้ พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และบริ ษัท ทริ ปเปิ ลI เอ พลัส แอดไวเซอรี จํากัดในฐานะทีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ได้ พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทเป็ นอย่างดีแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง
การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมถึงทีมีการแก้ ไข
เพิมเติม) และตามหนังสือเวียนที บจ.(ว) 10/2551 ฉบับลงวันที 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับ
หลักทรั พย์เพื อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้ เว้ นแต่
ส่วนที 3 หน้ า 3

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
คุณสมบัติเรื องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ูถือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และ
ถือหุ้นราวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื Iอ
ขาย โดยภายหลังจากทีบริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นต่อประชาชน และกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
แล้ ว จะทําให้ บริษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริษัทจะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์รับ
หุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้ อกําหนดอืนๆ
กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของบริษทั ซึง ถือหุ้นรวมกันในบริษัทรวมกันเท่ากับร้ อยละ 55 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมดของ
บริษทั ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครังI นี I จะถูกสัง ห้ ามขายภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ โดยภายหลังจากวันทีห้ นุ ของบริษัททําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์ (ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพย์ฯ เรือง การห้ ามผู้บริหารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ทีเกียวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. 2544
(รวมทั Iงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)) และสามารถทยอยขายหุ้นทีถูกสังห้ ามขายดังกล่าวได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้น
ทั Iงหมดทีถูกสังห้ ามขายเมือครบกํ าหนดเวลา 6 เดือนนับแต่วันทีห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์ และ
สามารถขายส่วนทีเหลือได้ เมือครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท ีเสนอขาย
ข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 6 ระบุว่า “หุ้นของบริษัทโอนได้ โดยไม่มีข้อจํากัด เว้ นแต่การโอนหุ้นนั Iนทีมีผลให้ บุคคลทีมิได้
มีสญ
ั ชาติไทยถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมด” โดยการโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์ได้ เมือผู้
โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นแก่ผ้ ูรับโอน การโอนหุ้น
นั Iนจะใช้ ยันบริ ษัทได้ เมือบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยันบุคคลภายนอกได้ เมือบริ ษัทได้
ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว ในการนีหI ากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั Iนถูกต้ องตามกฎหมายและไม่เป็ นการฝ่ าฝื นข้ อ 6. แห่ง
ข้ อบังคับของบริษัทให้ บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอนั Iน แต่ถ้าบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั Iน
ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ ให้ บริษทั แจ้ งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผ้ ยู ืนคําร้ องภายใน 7 วันนับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ
ทั Iงนี I เมือหุ้นของบริษทั ได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย การโอนหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ทเี สนอขาย
การกํ าหนดราคาหุ้น สามัญ เพิม ทุน ของบริ ษัท ในครั งI นี I ใช้ วิธี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาตลาดที ส ามารถอ้ างอิงได้
(Market Comparable) จากบริ ษัทในกลุ่มทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวดอุตสาหกรรม
พาณิชย์ (Commerce) โดยใช้ อตั ราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น (Price/Earnings Ratio) เท่ากับ [] เท่า ซึง เป็ นส่วนลดจาก
ค่าเฉลียอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นของบริ ษัทในกลุ่มทีจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในหมวด[]
ในช่วงระยะเวลา [] เดือน ตังI แต่วนั ที [] จนถึงวันที [] ซึงมีค่าเท่ากับ [] เท่า โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้นทีใ ช้
กําหนดราคามีส่วนลดประมาณร้ อยละ []
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บริษทั คํานวณค่ากําไรต่อหุ้นโดยใช้ ผลรวมกําไรสุทธิของบริษัทในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั Iงแต่ไตรมาสที [] ปี []
ถึงไตรมาสที [] ปี []) หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทั Iงหมด 700,000,000 หุ้น (Fully Diluted) ซึง มีค่าเท่ากับ [] บาทต่อหุ้น
นอกจากนี I หากคํานวณค่าเฉลี ยอัตราส่วนราคาต่อกําไรต่อหุ้น ในช่วงระยะเวลา [] เดือน ตั Iงแต่วนั ที [] จนถึง
วันที [] จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง มีค่าเท่ากับ [] เท่า
ทั Iงนี I อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียงั ไม่ได้ พิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต
4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี 5. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั ในครังI นี I เสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
5.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
[]
5.2.2 ผู้จัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
[]
5.3 เงือนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1 เงือนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2
เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ซึง จะเสนอขายต่อประชาชน กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อย รวมกันจํ านวน 200,000,000 หุ้น ตามลัก ษณะการจัด สรรและราคาทีปรากฏในข้ อ 1 และตกลง
มอบหมายให้ ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุในข้ อ 5.2.1 และผู้จัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตามทีระบุในข้ อ 5.2.2 รับประกันการจําหน่าย ภายใต้ เงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตั Iงผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริษัท
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็ม ส์ โซลูชัน จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจ่ ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่ายให้ แก่ผ้ ูจัดจําหน่ายหลัก ทรั พย์ ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินประมาณ [] บาท (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม ) โดยชําระภายใน [] วันนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขายตามวิธีการทีตกลงกับบริษทั
5.3.3 จํานวนเงินค่ าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับทัง> สิน> (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
หุ้นจํานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย [] บาท รวม

[] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหุ้น โดยประมาณ

[] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับ (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอืนๆ) โดยประมาณ

[] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริษัทจะได้ รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอืนๆ) โดยประมาณ

[] บาท

5.4 ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่ าเพิม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

[] บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[] บาท

ค่าใช้ จ่ายอืนๆ โดยประมาณ *

[] บาท

รวมค่าใช้ จ่ายทั Iงสิ Iน

[] บาท

หมายเหตุ: * ค่าใช้ จ่ายอืนๆ ประกอบด้ วย []
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช> วนและใบจองซือ> หลักทรั พย์
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วนและใบจองซือI หุ้นได้ ทีสํ านักงานและสาขาของผู้จัด การการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่าย ตามที ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ใ นข้ อ
5.2.2 ตังI แต่วนั ทีหนังสือชีชI วนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ Iนสุดการเสนอขาย ในวันทําการของสํานักงานและแต่ละสาขาของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตั Iงแต่เวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น.
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วน และใบจองซื อI หุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ Iนสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วน และใบจองซื อI หุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ Iนสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับ ประกันการจําหน่าย ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
สําหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษทั และบริษัทย่อย
สามารถติดต่ อขอรั บหนังสื อชี ชI วน และใบจองซื อI หุ้นได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตั Iงแต่วนั ทีหนังสือชี Iชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ Iนสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับ ประกันการจําหน่าย ตังI แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น.
ทั Iงนี I ผู้ทีประสงค์จะจองซื Iอหุ้นสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี Iชวนจากเว็บไซต์
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครังI นี Iได้ ก่อนทําการจองซื Iอหุ้น
5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขาย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 จะดําเนินการมิใ ห้ มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจําหน่ายหุ้นทีร่วมจัด
จําหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จําหน่ายหุ้นทีร่วมจัด
จําหน่าย และผู้ทีเกียวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลักษณะทีผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จัดสรรหลักทรัพย์ให้
เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นทีเหลือจากการจองซื IอทังI หมด หรื อ เป็ นการจัดสรรให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัท
และบริ ษัทย่อย ตามที ได้ รับอนุมัติจากที ประชุมผู้ถือหุ้นและทีประชุม คณะกรรมการบริ ษัทแล้ วเท่านันI ทังI นี I รายละเอียด
เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ.
29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีมีการ
แก้ ไขเพิม เติม)

ส่วนที 3 หน้ า 7

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บริษทั มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครังI นี I โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ จัดสรรให้ แก่ (ก) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวน [] หุ้น (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน [] หุ้น และ (ค) ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท จํานวน [] หุ้น
(ง) กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย จํานวน 10,000,000 หุ้น ทั Iงนี I สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั
บุคคลทีมิใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริษทั อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจทีจะเปลียนแปลงจํานวนหุ้นทีจดั สรรให้ แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพือทําให้
การจองซื Iอหุ้นครังI นี Iประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึง การจัดสรรหุ้นสามัญในครังI นี Iเป็ นการปฏิบตั ิเพือให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้ อ 5 (3) เรื องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะส่งใบยืนยันการนําหุ้นเข้ าบัญชีให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอทีประสงค์จะ
ฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซงึ ผู้จองซื Iอมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์อยู่ และจะจัดส่งใบหุ้นให้ ผ้ ูจองซื Iอหุ้นทีประสงค์
จะรับใบหุ้นทางไปรษณีย์ภายใน 15 วัน นับแต่วนั สิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอ
5.6.1 วิธีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่าย ตามที ระบุไว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ใ นข้ อ
5.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้
และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของผู้จองซื Iอผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จัดการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรือ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจอง
ซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
5.6.2 วิธีจัดสรรให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่
บุคคลใดก็ไ ด้ และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
5.6.3 วิธีจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรให้ แก่ผ้ ูมีอปุ การคุณของบริษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่
บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของผู้มี
อุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิใ นการ
ปิ ดรับจองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
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5.6.4 วิธีจัดสรรให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
การจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บริษทั หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื Iอหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัท
และบริษัทย่อย ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับ
จองซื Iอหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื Iอ
ทั Iงนี I หุ้นส่วนทีเหลือจากความต้ องการของบุคคลตามข้ อ 5.6.1 ข้ อ 5.6.2 ข้ อ 5.6.3 และข้ อ 5.6.4 ให้ จดั สรรตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ> หุ้น
5.7.1 สําหรั บผู้จองซือ> ทีเป็ นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื Iอ
เป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนั Iนพร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ า
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื Iอ ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมทังI ลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื Iอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํ ายินยอมของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา) พร้ อมทั Iงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ ูเยาว์
อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื Iอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื Iอหุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั Iน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั Iงบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันI และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบ
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรั บรองสํ า เนาถูก ต้ อ ง ทังI นี I สํ าเนาเอกสารทังI หมดต้ องได้ รับ การรั บ รองลายมื อ ชื อโดย
เจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้
จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ
(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
ตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที []
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี I
-

หากทําการจองซื Iอในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [] ผู้จอง
ซื Iอจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซือI โดยชําระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นั Iนๆ โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชI วนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกิน
วันที [] และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั Iน
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระ
ค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื Iอ

-

หากทําการจองซือI ในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] ผู้
จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื Iอโดยการโอนเงินเท่านั Iน

(ง) ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที ระบุไ ว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ซึงผู้จองซื Iอสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชีจองซื Iอได้ จากผู้จัดการการ
จัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไ ว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีผ้ ูจองซื Iอประสงค์จะจองซือI โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผู้จัดจํา หน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ า
บัญชีบริษทั ต่อไป
(จ) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของ
วันที [] โดยในการจองซื Iอ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Iอจะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื Iอหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื Iอ
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอตามข้ อ 5.7.1 (จ) แล้ วจะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั Iงนี I ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามข้ อ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอของผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.7.2 สําหรั บผู้จองซือ> ทีเป็ นนักลงทุนสถาบัน
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั Iนพร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื Iอ
ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั Iน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั Iงบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนันI และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรั บรองสํ า เนาถูก ต้ อ ง ทังI นี I สํ าเนาเอกสารทังI หมดต้ องได้ รับ การรั บ รองลายมื อ ชื อโดย
เจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้
จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ

(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที []
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี I
-

หากทําการจองซื Iอในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [] ผู้จอง
ซื Iอจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซือI โดยชําระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นั Iนๆ โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชI วนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกิน
วันที [] และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั Iน
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื Iอ
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
-

หากทําการจองซือI ในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] ผู้
จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื Iอโดยการโอนเงินเท่านั Iน

(ง) ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ซึง ผู้จองซื Iอสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชี
จองซื Iอได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ าบัญชีบริษทั ต่อไป
(จ) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอและชําระเงินได้ ทีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
ตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] โดยในการจองซื Iอ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Iอจะลงลายมือชือรับจองเพือ
เป็ นหลักฐานในการรับจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอตามข้ อ 5.7.2 (จ) แล้ วจะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั Iงนี I ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอของ
ผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.7.3 สําหรั บผู้จองซือ> ทีเป็ นผู้มีอุปการคุณของบริ ษัท
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซื Iอในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือโดยผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั Iนพร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื Iอ
ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมทังI ลงนามรั บรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื Iอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบคํ ายินยอมของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา) พร้ อมทั Iงสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผ้ ูเยาว์
อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)

-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื Iอเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื Iอหุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฎหมาย)

-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจ ดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสื อรับรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั Iน และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

ส่วนที 3 หน้ า 12

บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
-

ผู้จองซื Iอประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั Iงบริ ษัท หนังสือ
บริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ พร้ อมลงนามรับรองสํ าเนา
ถูกต้ องโดยผู้มี อํานาจลงนามของนิติบุคคลนันI และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบ
สําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้ อมลงนามรั บรองสํ า เนาถูก ต้ อ ง ทังI นี I สํ าเนาเอกสารทังI หมดต้ องได้ รับ การรั บ รองลายมื อ ชื อโดย
เจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้
จัดทําหรื อรับรองความถูกต้ อง ทีมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื Iอ

(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที []
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี I
-

หากทําการจองซื Iอในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [] ผู้จอง
ซื Iอจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซือI โดยชําระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นั Iนๆ โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชI วนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกิน
วันที [] และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั Iน
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื Iอ

-

หากทําการจองซือI ในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] ผู้
จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื Iอโดยการโอนเงินเท่านั Iน

(ง) ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ซึง ผู้จองซื Iอสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชี
จองซื Iอได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ าบัญชีบริษัทต่อไป
(จ) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอและชํ าระเงินได้ ทีผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ
5.2.1 ตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] โดยในการจองซื Iอ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Iอจะลงลายมือชือรับ
จองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอตามข้ อ 5.7.3 (จ) แล้ วจะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั Iงนี I ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอ
ของผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
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บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
5.7.4 สําหรั บผู้จองซือ> ทีเป็ นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริ ษัทและบริษัทย่ อย
(ก) ผู้จองซื Iอจะต้ องจองซื Iอหุ้นขั Iนตําจํานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื Iอต้ อง
กรอก รายละเอียดการจองซือI ในใบจองซื Iอหุ้นให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื อ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื Iอ ดังนี I
-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
พร้ อมทั Iงลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื Iอประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางพร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง

(ข) ผู้จองซื Iอสามารถจองซื Iอได้ ทีสํานักงานของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที []
(ค) ผู้จองซื Iอต้ องชําระเงินค่าจองซื IอครังI เดียวเต็มจํานวนทีจองซื Iอ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี I
-

หากทําการจองซื Iอในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที [] ผู้จอง
ซื Iอจะต้ องชํ าระเงินค่าจองซือI โดยชําระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ นั Iนๆ โดยให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชI วนฉบับนี Iมีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกิน
วันที [] และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯ ได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั Iน
ทั Iงนี I การชําระเงินค่าจองซื Iอผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื Iอทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื Iอ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมี
ผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื Iอ

-

หากทําการจองซือI ในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที [] และเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] ผู้
จองซื Iอจะต้ องชําระค่าจองซื Iอโดยการโอนเงินเท่านั Iน

(ง) ผู้จองซื Iอทีชําระเงินค่าจองซื Iอหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ซึง ผู้จองซื Iอสามารถสอบถามชือและเลขทีบญ
ั ชี
จองซื Iอได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จัดการการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื Iอรวมเข้ าบัญชีบริษัทต่อไป
(จ) ผู้จองซื Iอต้ องนําใบจองซื Iอ เอกสารประกอบการจองซื Iอในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื Iอในข้ อ (ค) มายืนความ
จํานงขอจองซื Iอและชํ าระเงินได้ ทีผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย ตามที ระบุไ ว้ ใ นข้ อ
5.2.1 ตั Iงแต่เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที [] โดยในการจองซื Iอ เจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื Iอจะลงลายมือชือรับ
จองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอ
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(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื Iอและได้ ชําระค่าจองซื Iอตามข้ อ 5.7.3 (จ) แล้ วจะยกเลิกการจองซื Iอและขอคืน
เงินไม่ได้ ทั Iงนี I ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื Iอ
ของผู้จองซื Iอทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) ถึง (จ)
5.8 การจัดสรรในกรณีทมี ีผ้ ูจองซือ> หลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ทเี สนอขาย
5.8.1 สําหรั บผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ในกรณีทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอ
ขาย ให้ อยู่ใ นดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 แต่ละราย
5.8.2 สําหรั บนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ในกรณีทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.8.3 สําหรั บผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท ในกรณีทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของผู้บริหารของบริษัท
5.8.4 สําหรั บกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทและบริ ษัทย่ อย
การจัดสรรหุ้นให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ในกรณีทีมีการจองซื Iอหุ้นเกินกว่า
จํานวนหุ้นทีเสนอขาย ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรื อผู้ทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั
5.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ> หลักทรั พย์
5.9.1 กรณีผ้ ูจองซือ> ไม่ ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดการการจัด จํ าหน่ ายและรั บ ประกัน การจํ า หน่ าย ตามที ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้ จัด จํ าหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีเป็ นผู้รับจองซื Iอจากผู้จองซื Iอทีไม่ได้ รับการจัดสรรรายนั Iนๆ จะดําเนินการ
ให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอ โดยไม่มีดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื Iอทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดย
จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื Iอตามชือของผู้จองซื Iอทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที
อยู่ข องผู้จ องซื อI ที ร ะบุไ ว้ ใ นใบจองซื อI ภายใน 14 วัน นับจากวัน สิ นI สุด ระยะเวลาการจองซื อI หุ้น โดยผู้จ องซื อI จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทั Iงนี I กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอได้
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/
หรือ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี Iย
ให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํ านวนเงินค่าจองซือI ทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้น
กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีผ้ จู องซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้
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ถือว่าผู้จองซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซือI แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื Iอจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ ูจองซื Iอได้ ระบุไว้ ในใบจองซื Iอ ผู้จัดการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผ้ ูจองซือ> ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นทีจองซือ>
ผู้จัดการการจัด จํ าหน่ ายและรั บ ประกัน การจํ าหน่ าย ตามที ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้ จัด จํ าหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 ทีเป็ นผู้รับจองซื Iอจากผู้จองซื Iอทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนที
จองซือI จะดําเนินการให้ มี การส่งมอบเงินค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื อI ในส่วนที ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี Iยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื Iอทีได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนทีจองซื Iอ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จอง
ซื Iอตามชือของผู้จองซื Iอที ระบุไ ว้ ในใบจองซื Iอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซื Iอทีระบุไว้ ในใบจองซือI
ภายใน 14 วัน หลังสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอหุ้น โดยผู้จองซื Iอจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานัก
หักบัญชี ทั Iงนี I กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลา
การจองซื Iอ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย รายทีมี
หน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี Iยให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินค่าจองซื Iอทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีผ้ ูจองซื Iอได้ รับ
คืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วโดยชอบ และผู้
จองซื Iอจะไม่มีสิทธิเรียกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ จู องซื Iอได้ ระบุไว้ ในใบจองซื Iอ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 กรณีผ้ ูจองซือ> ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนืองจากการปฏิบัตผิ ิดเงือนไขการจองซือ>
ผู้จัดการการจัด จํ าหน่ ายและรั บ ประกัน การจํ าหน่ าย ตามที ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้ จัด จํ าหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื Iอหุ้นจากผู้จองซือI ทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น เนืองจาก
ปฏิบตั ิผิดเงือนไขการจองซื Iอ จะดําเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซื Iอให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอทีไม่ได้ รับการจัดสรรเนืองจากการปฏิบตั ิ
ผิดเงือนไขการจองซื Iอ โดยผู้จองซื Iอต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอหุ้น โดยผู้จองซื Iอจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี หากผู้จองซื Iอไม่ทําการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จัดการ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรือ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายรายทีเป็ นผู้รับจองซื Iอจะจัดส่ง
เช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอ
หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื Iอไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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5.9.4 กรณีทีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกเป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ว่า บริ ษัท และ/หรื อ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจํ าหน่ายหุ้นตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังI ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายหุ้นของบริษัท ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอทุกรายได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณี ทีเกิดเหตุการณ์ อืนใดที ทําให้ บริ ษัทต้ องระงับ และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลัก ทรัพย์ และ/หรื อไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื Iอมีสิทธิทีจะยกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื Iอหลักทรัพย์จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ต่อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรื อ (2) และผู้จองซื Iอได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ ผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
5.2.2 รายทีรับจองซื Iอหุ้นจากผู้จองซื Iอหุ้นทียกเลิกการจองซื Iอหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื Iอ
หุ้น โดยไม่มีดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอทีได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซือI หลักทรัพย์นั Iนๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสัง จ่ายผู้จองซื Iอตามชือของผู้จองซื Iอทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ของผู้จองซื Iอ
ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ Iนสุดระยะเวลาการจองซื Iอหุ้น โดยผู้จองซื Iอจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทั Iงนี I กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้น แก่ผ้ ูจองซื Iอได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันสิ นI สุดระยะเวลาการจองซื อI ผู้จัด การการจัดจํ า หน่ ายและรั บประกันการจํ าหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี Iยให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอหุ้นใน
อัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื Iอทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้นกําหนดระยะเวลา 14
วันดังกล่าวจนถึงวันทีผ้ ูจองซื Iอได้ รับคืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มี
การส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื Iอหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุในใบจองซื Iอโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื Iอได้ รับ
คืนเงินค่าจองซื Iอแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื Iอจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี Iยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหาย
ในการจัดส่งซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชือ ทีอยู่ ทีผ้ ูจองซื Iอได้ ระบุไว้ ในใบจองซื Iอ ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรือ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดงั กล่าว
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
บริษัทได้ แต่งตั Iง บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หุ้นให้ กบั บริษัท และให้ บริการรับฝากใบหุ้นทีจองซื IอในการเสนอขายครังI นี Iแล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื Iอสามารถใช้ บริการของศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื Iอขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทั Iงนี Iเพือให้ ผ้ ูจองซื Iอสามารถขายหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัทเริ มทําการซื Iอขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง
แตกต่างกับกรณีทีผ้ จู องซื Iอหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื Iอหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะ
ได้ รับใบหุ้น
ดังนั Iน ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครังI นี I ผู้จองซื Iอหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึง ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี I คือ
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(ก) ในกรณีทีผ้ จู องซื Iอประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื Iอ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท คือ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทํ าการส่งมอบใบหุ้นตามจํ านวนทีไ ด้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูไ ด้ รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื Iอภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดทําการจองซื Iอหุ้น
ในกรณีนี Iผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ซึง อาจได้ รับภายหลังจากทีห้ ุนของบริษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื Iอขายในตลาดหลักทรัพย์แล้ ว
(ข) ในกรณีทีผ้ ูจองซื Iอประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื Iอประสงค์ทีจะฝากไว้ ใ น
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง ผู้จองซื Iอมีบญ
ั ชีซื Iอขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี Iนายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชือของ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้นที บริ ษัทหลัก ทรัพย์ นันI ฝากหุ้นสามัญอยู่และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซือI ภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซือI ในขณะเดี ยวกันบริ ษัทหลักทรั พย์
ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชี จํานวนหุ้นทีผ้ ูจองซื Iอฝากไว้ ในกรณีนี Iผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทันทีทีตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ ุนของบริ ษัททําการซื Iอขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีทีผ้ จู องซื Iอเลือกให้ บริษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชือผู้จองซื Iอในใบจองซื Iอจะต้ องตรงกับชือเจ้ าของ
บัญชีซื Iอขายหลักทรัพย์ทีผ้ ูจองซื Iอประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั Iนแล้ ว
บริษทั ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื Iอตามข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทีผ้ จู องซื Iอไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื Iอ
ประสงค์ ทีจะฝากในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณี นี I บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้น
สามัญทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นสามัญตามจํานวนทีผ้ จู องซื Iอได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื Iอภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซื Iอ ในกรณีนี I ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื Iอต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจาก
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซื Iอสามารถติดต่อได้ ทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราทีศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทั Iงนี I การถอนหุ้นสามัญทีฝากไว้ ใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนั Iน ผู้จองซื Iอทีนําฝาก
ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ ทนั ภายในวันทีห้ ุนสามัญของบริษัท เริ มทําการซื Iอขายได้
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
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