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1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย

:

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)
(Golden Lime Public Company Limited)

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวน [] หุน คิดเปนรอยละ [] ของจํานวนหุนสามัญที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

1.2

มูลคาที่ตราไวหุนละ

:

[] บาท

ราคาที่เสนอขาย

:

[] บาท ตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

:

[] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

:

วันที่ []

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลยพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากหุนที่จัดสรร
ในการเสนอขายครั้งนี้ไมเพียงพอตอสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนเปน
ดังนี้
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
ประมาณ
[]
หุน
- เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
ประมาณ
[]
หุน
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
ประมาณ
[]
หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด
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นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไป รวมถึงผูมีอุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจไม
วาจะโดยทางตรงหรือทางออมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูที่คาดวาจะได
ติดตอในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย และ/หรือธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ [x]
ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552
เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย
และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุน
สถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
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ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง
1. พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
2. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทและบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธทาง
การคา ลูกคา หรือเจาหนี้การคา เปนตน
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาวัตถุดิบ
ของบริษัทในอนาคต
4. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือบริษัท
ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
5. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท และบริษัทยอย
ผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอยสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ
5.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขาย จํานวน [] หุนในครั้งนี้ มีสทิ ธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัทจะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ [] ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของ
บริษัท แลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการรับหุนสามัญหรือ
หุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) ยกเวนคุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือ
หุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
ซึ่งเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้แลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดย
บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของ
ขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
กําหนดใหบริษัทตองสั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารและ/หรือผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวน
รอยละ 55 ของทุนชําระแลว หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของ
บริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่
ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนกันไดอยางโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัด และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะ
หนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนรายใดที่จะทํา
ใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
การโอนหุนสามัญของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน
การโอนหุนสามัญจะใชยืนยันกับบริษัทไดตอเมื่อบริษัทไดรับคํารองขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนสามัญแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนสามัญแลว โดย
บริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตอง
สมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[]

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –
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5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหลักทรัพย
และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรคหรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย []
ที่อยู []
ที่อยู []
โทรศัพท [] โทรสาร []

5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน [] หุน ในราคาหุนละ [] บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎ
ในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยาง
แนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
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(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอ
การจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตน
ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น [] บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่บริษัท
ไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน สามัญที่บริษัท จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน [] หุนในราคาหุนละ [] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน

5.4

[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท

[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย /1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน /2
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่น ๆ /3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

หมายเหตุ :

/1
/2
/3

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
ทั้งนี้บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่ง
มีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
ก.ล.ต.) จากเว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได
กอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก (1)
บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มี
ลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิให
จัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง
การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
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2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวา
มีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หาก
พบวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่จะ
จัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจง
ขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากปรากฎวายังมี
จํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
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5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง และ/หรือกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่
ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
ใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผู
จัดจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายแตละรายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน
มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
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5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน พรอมแนบ
สําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดย
เอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแต
กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดไวดา นหลัง
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- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่นใด
ที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ไดรับตองเทากับยอด
จองซื้อเต็มจํานวน)
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัท
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง ที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ:
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของ [] หรือ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป
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(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจ
ของผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได ม อบหมายบริ ษั ท หรื อ ผู จั ด การการจั ดจํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจอง
ซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุน สามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจอง
ซื้อหุนทุกรายผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคา
จองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจอง
ซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ อัน
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได หรือ
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทและ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุนสามัญ ใหถือวาผู
จองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพยหรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่
รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจอง
ซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะการจองซื้อหรือนับแต
วันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อภายใน
ระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผู
จองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการ
โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless
System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ใน
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิใน
การฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
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(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอน
หุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท
ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
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