บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน) เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 250,000,000 หุน้ มูล
ค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
Srisawad Power 1979 Public Company Limited

ทีอ่ ยูผ่ เู้ สนอขาย

:

48/7-8 อาคารสยามอินดิกา้ ชัน้ 6 และ 7 ซอยรัชดาภิเษก 20 (ซอยรุ่งเรือง)
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
10310
โทรศัพท์ 0-2693-5555
โทรสาร 0-2167-3206

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั

จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

:

จานวน 250,000,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 25 ของ
จานวนหุน้ สามัญทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้

:

1 บาทต่อหุน้

ราคาเสนอขาย

:

[] บาทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขาย

:

[] บาท

เงื่อนไขอื่น

:

ที่ประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้
มีมติอนุ มตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการ เป็ นผูม้ อี านาจกาหนดรายละเอียด
และเงื่อนไขต่างๆ ที่จาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้กบั ประชาชนได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนด
ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็ นต้น ซึ่งจะกาหนดภายหลัง
ได้รบั อนุญาตให้เสนอขายหุน้ ที่ออกใหม่จากสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน กลต.”) แล้ว รวมทัง้ ให้มี
อานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นหรือเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้
ที่ อ อกใหม่ ด ัง กล่ า ว รวมถึ ง การแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย การจัดทา ลงนาม ส่งมอบ ซึง่ คาขออนุ ญาต หนังสือ
ชี้ช วน สัญ ญา และ/หรือ เอกสารต่ า งๆ กับ ส านัก งาน กลต. หน่ ว ยงาน
ราชการ และ/หรือองค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ การ
ดาเนินการดังกล่าว รวมทัง้ มีอานาจในการยื่นคาขอในการนาหุน้ สามัญเพิม่
ทุนครัง้ นี้เข้าเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุ นในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยมี
สัดส่วนการเสนอขายเบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) บุคคลทั ่วไป
(ข) นักลงทุนสถาบัน
(ค) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
[]
[]
[50,000,000]
250,000,000

ร้อยละ
[]
[]
20.00
100.00

(ก) บุคคลทั ่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลซึ่งไม่ใช่นักลงทุนสถาบันตามคานิยามที่ กาหนดไว้ตาม
ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิ ยามในประกาศ
ที่เกี่ยวกับการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ
ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูท้ ่ใี ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ หรือผูท้ ่มี อี ุปการคุณ
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจควบคุม หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ตามที่ได้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ที่ตดิ ต่อในปจั จุบนั ที่เคย
ติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ ซึง่ จองซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตามข้อ 6.6 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจานวนมากน้ อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด
จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ ท่ไี ด้รบั เคยได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ต่อจากบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย
บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
บุคคลทั ่วไปสามารถจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ าย ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปจะเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(2) ธนาคารพาณิชย์
(3) ธนาคารทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(4) บริษทั เงินทุน
(5) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษทั หลักทรัพย์
(7) บริษทั ประกันวินาศภัย
(8) บริษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
(10) กองทุนส่วนบุคคลซึ่งบริษทั หลักทรัพย์รบั จัดการเงินทุนของผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือ
ของผูล้ งทุนรายใหญ่
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนการออมแห่งชาติ
(15) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)

(25)

(26)

ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ผูป้ ระกอบธุรกิจการซือ้ ขายล่วงหน้าตามกฎหมายว่าด้วยการซือ้ ขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
สถาบันคุม้ ครองเงินฝาก
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
นิตบิ ุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (1) ถึง (21) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่าร้อยละ 75 ของจานวนหุ้นที่มสี ทิ ธิออกเสียง
ทัง้ หมด
ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (22)
ผู้จดั การกองทุนที่ม ีช่ือในทะเบียนผู้ม ีคุณสมบัติเป็ นผู้จดั การกองทุ นตามประกาศสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการแต่งตัง้ และการปฏิบตั ิ
หน้าทีข่ องผูจ้ ดั การกองทุน
ผูจ้ ดั การลงทุนที่มชี ่อื ในทะเบียนผูม้ คี ุณสมบัตเิ ป็ นผูจ้ ดั การลงทุนตามประกาศสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์วา่ ด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการแต่งตัง้ และการปฏิบตั หิ น้าที่ของ
ผูจ้ ดั การลงทุนในสัญญาซือ้ ขายล่วงหน้า
ผูล้ งทุนอื่นใดตามทีส่ านักงานประกาศกาหนด

นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.2
(ค) ผู้มีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และบริ ษทั ย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทั ่วไปซึ่งทาคุณประโยชน์
มีความสัมพันธ์อนั ดี ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อ บริษทั ฯ
บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ อี านาจควบคุม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผู้ ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่ง
ได้แก่ ลูกค้า บริษทั คู่คา้ คู่สญ
ั ญา สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ หรือผูท้ ่มี คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจ ทัง้ ที่ตดิ ต่ออยู่ในปจั จุบนั หรือ เคยติดต่อ หรือคาดว่าจะได้ตดิ ต่อ ตลอดจนพนักงานที่ทางานกับ ผูม้ อี ุปการ
คุณดังกล่าว นอกจากนี้ ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ยังรวมถึง พนักงานของบริษทั ฯ/บริษทั ย่อย/บริษทั ใหญ่/บริษทั ที่
เกีย่ วข้อง ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อ ง ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุ นที่ ทจ. 29/2551 เรื่อ งการจอง การจัด
จาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องจองซื้อหุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั และบริษทั ย่อย จะ
เป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อ 6.6 โดยพิจารณาจาก
ปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุน้ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการเคลื่อนไหวของราคาหุน้ ใน
ตลาดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 250,000,000 หุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้น
สามัญทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ทุกประการ
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1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษทั ฯ มีความประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อ นที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้
บริษทั ฯได้ย่นื คาขออนุ ญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่ อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และบริษทั ที่ปรึกษา
เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ป รึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติข องบริษ ัท ฯ แล้ว เห็นว่า บริษทั ฯมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2544 และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คณ
ุ สมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึ่งบริษทั ฯจะต้อง
มีผู้ถอื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุนชาระแล้ว โดยผู้ถอื หุ้น
ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขาย เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ ายหุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทา
ให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลงทุนรายย่อย และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผูบ้ ริหารหรือผูถ้ อื หุน้ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์
ในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง กาหนดให้ห้ามผู้ถอื หุ้นที่ถอื หุ้นก่อนวันที่บริษทั ฯ เสนอ
ขายหุน้ ต่อประชาชนในครัง้ นี้หรือหลักทรัพย์ท่อี าจแปลงสภาพเป็ นหุน้ ในจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระ
แล้วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หนุ้ ของบริษทั ฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6
เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ทีถ่ ูกสั ่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดที่
ถูกสั ่งห้ามขายดังกล่าวและสามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

2.

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ สามัญนัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือหุน้ อยู่ใน
บริษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ สามัญที่จาหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับฉบับ
ปจั จุบนั ของบริษทั ฯ
การโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คาร้องขอให้
ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว และใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ นัน้ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
เมื่อเห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14
วันนับแต่วนั ที่ได้รบั การร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ สามัญนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผู้
ยื่นคาขอภายใน 7 วัน ทัง้ นี้ เมื่อหุน้ สามัญของบริษทั ได้รบั การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุน้ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
[]
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4.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
[]

5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
ไม่ม ี

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซื้อหุน้ สามัญ
และวิธีการจัดสรรหุ้น สามัญ ตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อ มูล ฉบับนี้ ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อ ให้การเสนอขาย
หุน้ สามัญในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
[]

6.2.2 ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]

6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้ สามัญ เพิม่
ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนรวมจานวน 250,000,000 หุน้ ตามจานวนและราคาที่ระบุในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ม ีข้อ ตกลงยอมรับ ประกันการจาหน่ ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ ายอย่างแน่ นอน (Firm
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุ้นในครัง้ นี้ โดยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซื้อทัง้ หมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก)

เมื่อบริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ในประเทศและ
ต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
จัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีเหตุท่ที าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการสั ่งระงับ
หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นไปตาม
รายละเอี ย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายยกเลิก การเสนอขายหุน้ หรือจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้จากเหตุ
ดังกล่าวข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting Agreement)
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายที่จองซือ้ หุน้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ [] บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยจะชาระเงินภายใน 5 วันทาการ นับจากวันที่
บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ หุน้ จากผูจ้ ดั จาหน่ ายครบถ้วน
จานวนเงินค่าหุน้ ที่บริษทั จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุน้ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยประมาณ
ดังนี้

6.4

หุน้ สามัญจานวน 250,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] บาท

[] บาท

หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย โดยประมาณ

[] บาท

จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ

[] บาท

จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จา่ ยอื่นๆ) โดยประมาณ

[] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว

[] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

[] บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ

[] บาท

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ

/1

[] บาท

รวมค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้
หมายเหตุ:

/1

ค่าใช้จา่ ยอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพันธ์
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6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทั ่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ท่สี านักงานของผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
สาหรับนักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ สามัญ ได้ท่สี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
ทัง้ นี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญของบริษทั ฯ สามารถทาการดาวน์ โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงาน กลต. และใบจองซื้อหุน้ สามัญเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญ
ครัง้ นี้ ไ ด้ก่ อ นท าการจองซื้อ หุ้น ตัง้ แต่ ว ัน ที่ห นั ง สือ ชี้ช วนมีผ ลใช้ บ ัง คับ จนถึง วัน สิ้น สุด การเสนอขาย จากเว็บ ไซต์
www.sec.or.th

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ
ผูบ้ ริหารผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้ หมด
รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่
3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ ที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรร
หลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่กาหนด
ไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ท่ี
ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทั ่วไปจานวน [] หุน้
(ข) นักลงทุนสถาบันจานวน [] หุน้ และ (ค) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจานวน [] หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนใน
การเสนอขายให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อ บังคับของ บริษทั ฯ โดยผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุน
ในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัด สรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทั ่วไป [เนื่องจากความต้องการซื้อจากกลุ่มบุคคล
ข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุน้ ที่เสนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่างเพียงพอแล้ว จึง
ไม่มคี วามจาเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทั ่วไป]
อนึ่ง การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี าหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุน้ รายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่บคุ คลทั ่วไป
การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุน้ ของผู้
จองซื้อบุคคลทั ่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อ
หุน้ ของบุคคลทั ่วไปก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
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6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย โดยจะทา
การจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัด สรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดก็ได้ และหากยอด
การจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่ผ้มู อี ปุ การคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ม ีอุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อ ยให้อ ยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษทั ฯ มอบหมาย โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุน้ ของผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยครบ
ตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหุน้ ของผูม้ ี
อุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงินค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับบุคคลทั ่วไป
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทั ่วไปจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ าจานวน [] หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือ ในกรณีท่ีบตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่ีออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
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อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
หากผูจ้ องซื้อเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้
ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อ
จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ [] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้
ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้
เฉพาะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียว
เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชีจอง
ซื้อหุน้ ที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผจู้ องซื้อ
โอนเงินเข้าบัญชีตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายกาหนด โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายแต่ละรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.1 (ค)
มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่
[] ถึงวันที่ []

(จ)

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายที่ธนาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซื้อ และผูจ้ องซื้อไม่ดาเนินการชาระ
เป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.1 (ค)
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(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1
(ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในใบจองซือ้ หุน้

(ช)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผแู้ นะนาการลงทุน (Investment
Consultant: IC) ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึก
เทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่จี ะ
ทาการจองซื้อ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการ
รับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว โดยผูจ้ องซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้
ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผจู้ องซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุน้ ที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุน้ วิธกี ารและวันที่ต้อง
ชาระราคา โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์ บนั ทึกเทปสามารถจองซื้อในวันที่  และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่าน
โทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามวิธกี ารที่ระบุในข้อ 6.7.1 (ค) ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมใน
ส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ฯต่อไป
หากผูจ้ องซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซื้อสามารถทาการจองซื้อตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1 (ก)-(ง) ได้

(ซ)

การจองซือ้ ผ่านทางออนไลน์ ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2 (ถ้ามี) โดยผูจ้ องซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชี ประเภทอื่นๆกับผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ทจ่ี ะทาการจองซือ้ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อแล้ว และผูจ้ อง
ซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่อนการส่งคาสั ่งจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบออนไลน์สามารถจองซื้อในวันที่  และจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจานวนที่จอง
ซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามวิธกี ารที่ระบุในข้อ 6.7.1 (ค) ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ฯต่อไป หากผูจ้ องซื้อไม่สามารถดาเนินการ
จองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1 (ก)-(ง) ได้

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ าจานวน [] หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็ นนิติ
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บุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
(ข)

ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือ สาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ [] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันท าการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะ
กระทาได้เฉพาะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซื้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ อง
ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายกาหนด โดยผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ เข้าบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.2 (ค) มา
ยื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่ท่ไี ด้
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในวันที่ [] ถึงวันที่ []
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(จ)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรายเข้า
บัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญ
ของผูจ้ องซื้อหุน้ รายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการ
จองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.2 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (ก)-(ง)

6.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ าจานวน [] หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซื้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถูกต้อ ง หรือ ในกรณีท่ีบตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนา
เอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ อง
ซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุ
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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หากผูจ้ องซื้อเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้
ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อ
จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือ สาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ [] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันท าการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะ
กระทาได้เฉพาะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หากทาการจองซื้อ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ายเข้าบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซือ้ หลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ อง
ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายกาหนด โดยผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ เข้าบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ 6.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ 6.7.3 (ค)
มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ท่ผี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่ท่ี
ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ในวันที่ [] ถึงวันที่ []

(จ)

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรายเข้า
บัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญของผูจ้ องซื้อหุน้ รายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอน
ภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.3 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดาเนินการ
ไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
ในใบจองซือ้ หุน้

ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการชาระค่า
จองซื้อ หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ารจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ประสบ
ความสาเร็จในการขายสูงสุด
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6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผ้จู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผจู้ องซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุน้ ที่จดั สรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะ
ดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหรือได้รบั
จัดสรรน้อยกว่าจานวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ ตามรายละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ผู้จดั จ าหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่เ ป็ นผู้รบั จองซื้อ จากผู้จ องซื้อ ที่ไ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ อง
ซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้
ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการ
ส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ /
หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่ผทู้ ่จี องซื้อที่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อ
กรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ องซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้ าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจาก
วันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ
หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้
จองซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีท่ไี ม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นอันเนื่อ งมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามการชาระค่าจองซื้อ หุ้นหรือ
เนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงิน
ค่าจองซื้อหุน้ ตามการชาระค่าจองซื้อหุน้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะทาการคืนเช็คค่าจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อ
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผูร้ บั
จองซือ้ หุน้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจ้ องซื้อไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุ้นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุในใบจองซื้อ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/
หรือค่าเสียหายใดๆ ในการทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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ในกรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุน้
(ก)

กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายใช้สทิ ธิยกเลิก การเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ ายหุน้ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการ
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณ์ อ่ืนใดที่ท าให้บริษทั ที่อ อกและ/หรือ เสนอขายหลัก ทรัพย์ต้อ งระงับหรือ หยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้ ผูจ้ องซื้อมีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์โดย
ผู้จองซื้อ จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั
จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มดี อกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรายนัน้ ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อน
เงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั ่งจ่ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันที่พน้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั และ
ให้บ ริก ารรับ ฝากหลัก ทรัพ ย์ท่ีจ องซื้อ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่ า วคือ ผู้จ องซื้อ สามารถใช้บ ริก ารของศู น ย์ร บั ฝาก
หลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดาเนินการนา
หลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่ งแตกต่างกับ
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้

ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ
ประสงค์ท่จี ะฝากไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่งึ ผู้จองซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝากหลักทรัพย์อ ยู่ภ ายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝาก
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ที่ ไ ด้ ร ับ การจัด สรรภายใน 7 วัน ท าการนั บ แต่ ว ัน ปิ ด การจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั การ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 15

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
จัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุ ญาตให้
หลักทรัพย์ของบริษทั ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ บริษทั ขอ
สงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) แทน
(ข)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้อ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 บริษทั จะดาเนิ นการนา
หลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หลักทรัพย์ตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน
7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อ หลักทรัพย์ และออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7
วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ีได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหากผูจ้ องซื้อรายใดต้องการถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อรายนัน้ สามารถติดต่อได้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตาม
อัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหลั กทรัพย์ท่ีฝากไว้ในบัญ ชีของบริษทั ผู้อ อกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ าฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอน
หลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

ในกรณีท่ีผู้จองซื้อ ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อ ของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การ
จัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึ่ง
อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อ
แทน
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