บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1

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

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

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

ทีอ่ ยู่ผเู้ สนอขาย

: 33/4 อาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 บี ชัน้ 15
ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงห้วยขวาง กรุงเทพ
โทรศัพท์ 0-2693-5555
โทรสาร 0-2167-3206

ประเภทหลักทรัพย์ท่ี
เสนอขาย

: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั

จานวนหุน้ ออกใหม่ท่ี
เสนอขาย

: จานวน 250,000,000 หุน้ เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็ นร้อยละ 25 ของจานวนหุน้
สามัญทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้

: 1 บาทต่อหุน้

ราคาเสนอขายหุน้ ละ

: 6.90 บาทต่อหุน้

ระยะเวลาจองซือ้

: 28 - 30 เมษายน 2557

มูลค่ารวมของหุน้ ที่
เสนอขาย

: 1,725,000,000 บาท

เงื่อนไขอื่น

: ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ได้มมี ติ
อนุ มตั ิมอบหมายให้คณะกรรมการเป็ นผู้มอี านาจกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไข
ต่างๆ ทีจ่ าเป็ นและเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้กบั ประชาชนได้
ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการกาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการ
เสนอขาย เป็ นต้น ซึ่งจะกาหนดภายหลังได้รบั อนุ ญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
กลต.”) แล้ว รวมทัง้ ให้มอี านาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นหรือเกีย่ วเนื่องกับ
การเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ดงั กล่าว รวมถึงการแต่งตัง้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย การจัดทา ลงนาม ส่งมอบ ซึ่งคาขออนุ ญาต หนังสือชีช้ วน
สัญญา และ/หรือ เอกสารต่างๆ กับ สานักงาน กลต. หน่ วยงานราชการ และ/หรือ
องค์กรของรัฐ และ/หรือ บุคคลใดๆ ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อการดาเนินการดังกล่าว รวมทัง้ มี
อ านาจในการยื่น ค าขอในการน าหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ครัง้ นี้ เ ข้า เป็ น หลัก ทรัพ ย์จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”)
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1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดย
มีสดั ส่วนการเสนอขายเบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) บุคคลทัวไป
่
(ข) นักลงทุนสถาบัน
(ค) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
90,000,000
100,000,000
60,000,000
250,000,000

ร้อยละ
36.00
40.00
24.00
100.00

(ก) บุคคลทัวไป
่
หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทัวไป
่ ซึง่ ไม่ใช่นักลงทุนสถาบันตามคานิยามที่
กาหนดไว้ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ท่ี กจ. 17/2551 เรื่อง การ
กาหนดบทนิยามในประกาศทีเ่ กีย่ วกับการออกหลักทรัพย์และเสนอขายหลักทรัพย์ แต่เป็ นลูกค้า คู่สญ
ั ญา
บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผู้
แนะนาลูกค้าและธุรกิจ หรือผูท้ ม่ี อี ุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ รวมถึง
บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ผูบ้ ริหารและผูม้ อี านาจ
ควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ตามทีไ่ ด้นิยามไว้ในประกาศของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อ ซึง่ จอง
ซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตามข้อ 6.6
และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคล
ใด ในจานวนมากน้อยเท่าใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของ
ผลประโยชน์ทไ่ี ด้รบั เคยได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั ต่อจากบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไปจะเป็
่
นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
(ข) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(11) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
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(12) กองทุนรวม
(13) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.2 เท่านัน้ ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็ นไปตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ
6.6.2
(ค) ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือ บริษทั ย่อย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคลทัวไปซึ
่ ง่ ทา
คุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์อนั ดี ให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
โดยทางอ้อมต่อบริษทั ฯ บริษทั ย่อย บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ผูม้ อี านาจควบคุม ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งได้แก่ ลูกค้า บริษทั คู่คา้ คู่สญ
ั ญา สถาบันการเงิน พันธมิตรธุรกิจ ผูใ้ ห้
คาปรึกษาทางธุรกิจ หรือผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ ทัง้ ทีต่ ดิ ต่ออยู่ในปจั จุบนั หรือ เคยติดต่อ หรือคาดว่า
จะได้ตดิ ต่อ ตลอดจนพนักงานทีท่ างานกับผูม้ อี ุปการคุณดังกล่าว นอกจากนี้ ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ยัง
รวมถึง พนักงานของบริษัท ฯ/บริษัทย่อย/บริษัทใหญ่/บริษัทที่เกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่
ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง ตามทีก่ าหนด
ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผู้มีอุ ป การคุ ณ ของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย จะต้อ งจองซื้อ หุ้น ผ่ า นผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุน้
แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6 โดย
พิจารณาจากปจั จัยต่ างๆ เช่น ปริม าณความต้องการซื้อหุ้นของนักลงทุน ในแต่ ละประเภท และแนวโน้ มการ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ ในตลาดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 250,000,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับ
หุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทฯ มีความประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ”) ในการรับหุ้นสามัญของบริษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน โดยบริษทั ฯ ได้ย่นื คาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์เมือ่ วันที่ 7 สิงหาคม 2556 และ
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้แจ้งผลการพิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั ต่อ
บริษัทฯ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เห็นว่าหุ้นสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ
ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ เรื่อ ง การรับหุ้นสามัญหรือ หุ้น บุ ริม สิท ธิเ ป็ น หลักทรัพ ย์จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2544 และตาม
หนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึง่
บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของทุน
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ชาระแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ทัง้ นี้ เมื่อบริษทั ฯ ได้จาหน่ าย
หุน้ สามัญต่อประชาชนแล้ว จะทาให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุน
รายย่อย และบริษทั ฯ จะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผูถ้ ือหุ้นและผูท้ ่เี กี่ยวข้องขายหุน้ และ
หลักทรัพย์ในระยะเวลาทีก่ าหนด พ.ศ. 2544 และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดให้บริษทั ฯ สังห้
่ ามผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ อื
หุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่ อประชาชนในครัง้ นี้ และหลักทรัพย์ท่อี าจแปลงสภาพเป็ นหุ้น ในจานวน
รวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนทีช่ าระแล้วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1
ปี นบั แต่วนั ทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันทีห่ นุ้ ของบริษทั ฯ ทาการ
ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ ที่
ถูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าวและสามารถขายหุน้ ส่วนที่
เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

2

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุ้นสามัญนัน้ เป็ นเหตุให้มคี นต่างด้าวถือ
หุน้ อยู่ในบริษทั ฯ เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ตามทีก่ าหนดไว้
ในข้อบังคับฉบับปจั จุบนั ของบริษทั ฯ
การโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อ
ของผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ฯ ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ
ได้รบั คาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว และใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอน
หุน้ นัน้ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะ
ลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ สามัญ
นัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คาขอภายใน 7 วัน ทัง้ นี้ เมื่อหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ได้รบั การจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุน้ ให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ พิจารณาจากสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิ (Price to Earnings Ratio: PER) ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้
ละ 6.90 บาท คิดเป็ น PER ทีป่ ระมาณ 8.96 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per share : EPS) จาก
กาไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ฯ ประจาปี 2556 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 จานวน 575.43 ล้านบาท
หารด้วยจานวนหุน้ สามัญทีอ่ อกและชาระแล้วปจั จุบนั ทีเ่ ท่ากับ 750 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Earning per
share : EPS) เท่ากับ 0.77 บาทต่อหุน้
หากคานวณ EPS โดยใช้จานวนหุน้ ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ ซึง่ เท่ากับ 1,000 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิ
ต่อหุน้ ปรับลด (Fully Diluted EPS) เท่ากับ 0.58 บาทต่อหุน้ ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายจะคิดเป็ น PER ที่
ประมาณ 11.90 เท่า ทัง้ นี้ การคานวณ PER ทัง้ สองกรณี คานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยทีย่ งั ไม่ได้
พิจารณาถึงโอกาสในการเติบโตของผลการดาเนินงานในอนาคตอันเกิดจากเงินทีร่ ะดมทุนได้จากการเสนอขายหุน้
ในครัง้ นี้ ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
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ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
บริษทั จดทะเบียนทีป่ ระกอบธุรกิจใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั กลุ่มเช่าซือ้ แต่ลกั ษณะของบริการ
และผลิตภัณฑ์กย็ งั มีความแตกต่างกับบริษทั ฯ อย่างมาก กล่าวคือ บริษทั กลุ่มเช่าซือ้ ดาเนินธุรกิจให้สนิ เชื่อสาหรับ
ลูก ค้าที่ใ ช้ส ิน ทรัพ ย์เป็ น หลัก ประกัน เพื่อ ให้ไ ด้มาซึ่งสิท ธิการครอบครองและความเป็ น เจ้า ของกรรมสิท ธิใ์ น
สินทรัพย์นนั ้ ในขณะทีบ่ ริษทั ฯ ให้สนิ เชื่อแก่ลูกค้าทีค่ รอบครองและเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิในสิ
์ นทรัพย์นนั ้ ๆ แล้ว
แต่มคี วามต้องการใช้เงินและใช้สนิ ทรัพย์เป็ นหลักประกันในการขอสินเชื่อ การเปรียบเทียบราคาเสนอขายหุน้ ของ
บริษัทฯ ในครัง้ นี้ จึงเปรียบเทียบกับ PER ของหลักทรัพ ย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย แทนการ
เปรียบเทียบกับ PER ของบริษัทกลุ่มเช่าซื้อ โดย PER ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเฉลี่ยในช่วง
ระยะเวลา 1 เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2557 ถึง 18 เมษายน 2557 มีค่าเท่ากับ 15.59 เท่า ดังนัน้ PER ของ
หุน้ ทีเ่ สนอขายที่ 8.96 เท่า (คานวณจากกาไรสุทธิปี 2556) หรือ 11.90 เท่า (คานวณจากกาไรสุทธิปี 2556 ปรับ
ลด) มีอตั ราส่วนลดจาก PER ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ประมาณร้อยละ 42.53 และ 23.67
ตามลาดับ
ทัง้ นี้ ในระหว่างปี 2555 ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ได้การทาตกลงขายหุน้ สามัญทีถ่ อื อยู่ให้กรรมการบริษทั ฯ
ท่านหนึ่ง โดยตกลงราคาซือ้ ขายในราคาตามมูลค่าทีต่ ราไว้ ทัง้ นี้มูลค่ายุตธิ รรมของหุน้ บริษทั ฯ ซึง่ ประเมินโดยที่
ปรึกษาทางการเงินโดยวิธคี ดิ ลดกระแสเงินสดในอนาคต (DCF) ซึง่ ไม่มกี ารนาเงินปนั ผลทีค่ าดหวังมารวมในการ
วัดมูลค่ายุตธิ รรมต่อหุน้ ณ วันทีใ่ ห้สทิ ธิในปี 2555 ทีเ่ ท่ากับ 5.83 บาทต่อหุน้
สาหรับข้อมูลบริษทั กลุ่มเช่าซือ้ จานวน 7 บริษทั สรุปได้ดงั นี้
บริ ษทั เที ยบเคียง

ตัวย่อ
หลักทรัพย์

1. บริษทั ราชธานีลสิ ซิง่
THANI
จากัด (มหาชน)
2. บริษทั เอเซียเสริมกิจ
ASK
ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
3. บริษทั กรุ๊ปลีส จากัด
GL
(มหาชน)
4. บริษทั ฐิตกิ ร จากัด
TK
(มหาชน)
5. บริษทั ไมด้า ลิสซิง่ จากัด
ML
(มหาชน)
6. บริษทั ตะวันออกพาณิชย์ ECL
ลีสซิง่ จากัด (มหาชน)
7. บริษทั จี แคปปิตอล จากัด GCAP
(มหาชน)

ลักษณะ
การประกอบธุรกิ จ

ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์มอื สองและ
รถยนต์ใหม่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์ทุกประเภท
และสินเชื่อส่วนบุคคล
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
ใหม่
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถจักรยานยนต์
และรถยนต์
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถยนต์
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ รถ ประเภทรถยนต์
นังส่
่ วนบุคคล และรถตู้ รถกระบะ
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ แก่ลกู ค้าทีต่ อ้ งการ
ซือ้ เครื่องจักรกลเกษตร

ทีม่ า: SETSMART
หมายเหตุ: /1 ราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย
/2
PER เฉลีย่ ตัง้ แต่วนั ที่ 19 มีนาคม 2557 ถึง 18 เมษายน 2557

5

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี
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ตลาดรอง/
หมวดธุรกิ จ

ราคา
เฉลี่ย

PER
เฉลี่ย

(บาท) /1

(เท่า) /2

SET/
4.06
ธุรกิจการเงิน
SET/
17.01
ธุรกิจการเงิน
SET/
4.99
ธุรกิจการเงิน
SET/
9.53
ธุรกิจการเงิน
SET/
1.01
ธุรกิจการเงิน
SET/
1.02
ธุรกิจการเงิน
mai
2.11

10.83

ค่าเฉลี่ย

11.93

9.27
21.30
11.12
7.92
13.22
9.84
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การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซือ้ หุน้
สามัญและวิธกี ารจัดสรรหุน้ สามัญตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หา อุปสรรค
หรือข้อจากัดในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้การเสนอขาย
หุน้ สามัญในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) (ASP)
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผูร้ ว่ มจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด (KTZ)
287 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 8, 15-17, 19-21
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร 0-2695- 5000 โทรสาร 0-2695-5173
6.2.3 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (CIMBS)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1, 2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร 0-2841-9000 โทรสาร 0-2254-0239
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) (FSS)
999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2658-9000, 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9110
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) (KS)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1, 3 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร 0-2696-0000 โทรสาร 0-2-696-0099
บริษทั หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด (GLOBEX)
87/2 อาคารซีอาร์ซี ชัน้ 8, 12 ออลซีซนเพลส
ั่
ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2672-5999, 0-2675-5959 โทรสาร. 0-2672-5888
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6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เพื่อเสนอขายต่อประชาชนรวมจานวน 250,000,000 หุน้ ตามจานวนและราคาทีร่ ะบุใน
ข้อ 1 โดยผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับ ประกันการจาหน่ ายหุน้ ประเภทรับประกันผลการจาหน่ าย
อย่างแน่ นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ มีสทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก)

ไม่สามารถกาหนดราคาเสนอขายสุดท้ายได้

(ข)

บริษทั ฯ ไม่สามารถตกลงเข้าทาสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้

อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ โดยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ ทัง้ หมดตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ ที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการสัง่
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ หรือ

(ง)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ และการจัดจาหน่ายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะเป็ นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายยกเลิก การเสนอขายหุน้ หรือจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
จากเหตุ ด ัง กล่ า วข้า งต้ น หรือ เหตุ อ่ืน ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่
ละรายทีจ่ องซือ้ หุน้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
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6.3.2 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นที่บริษทั ฯ จะได้รบั และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 25,875,000 บาท (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) โดยการชาระเงินดังกล่าวจะเป็ นไป
ตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
โดยประมาณ ดังนี้
หุน้ สามัญจานวน 250,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 6.90 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
6.4

1,725,000,000 บาท
25,875,000 บาท
1,699,125,000 บาท
6.80 บาท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่และ
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
- ค่าธรรมเนียมขออนุญาตให้รบั หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนและ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (รวมค่าธรรมเนียมรายปี )
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
- ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ/2
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้

1,430,000 บาท
595,863 บาท
250,000
25,875,000
113,000
32,275,000

บาท
บาท
บาท
บาท

60,583,863 บาท

หมายเหตุ: /1 ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย
/2
ค่าใช้จ่ายอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าประชาสัมพัน ธ์

6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะต้องแนบข้อมูลสรุป (Executive Summary) ของหนังสือชีช้ วนกับใบจองซือ้
หลักทรัพย์ให้กบั ผูจ้ องซือ้
สาหรับบุคคลทัวไป
่
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ าย และ/หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุในข้อ
6.2.1 และข้อ 6.2.2 ภายในเวลาทาการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย
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สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ จนถึง
วันสิน้ สุดการเสนอขาย
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มี
ข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงาน กลต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุน
ครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หุน้ ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย จากเว็บไซต์
www.sec.or.th
6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง ผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัดจาหน่ าย กรรมการ ผู้บริหาร ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่
บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่าวทัง้ หมด รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 และรับประกันการจาหน่ าย ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูก
ห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซื้ อทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไป
ตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัด
จาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่
เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 3 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) บุคคลทัวไปจ
่ านวน
90,000,000 หุน้ (ข) นักลงทุนสถาบันจานวน 100,000,000 หุน้ และ (ค) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษทั ย่อยจานวน 60,000,000 หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่
กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุน ในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การ
เสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
การจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัด สรรต่อนักลงทุนรายย่อยโดยทัวไป
่ เนื่องจากความต้องการซือ้ จากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้แล้ว และสามารถกระจายหุ้ นในวงกว้างได้อย่าง
เพียงพอแล้ว จึงไม่มคี วามจาเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยทัวไป
่
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติท่กี าหนดตามข้อ 5(3)
เรื่อง การกระจายการถือหุน้ รายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
บริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้ผจู้ องซือ้ รายใดรายหนึ่ง
หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ
หรือจะเป็ นผลให้ตอ้ งดาเนินการใดๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัตอิ ่นื ใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่เป็ นไปตามวิธกี ารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กาหนดในส่วนที่ 3 นี้
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6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 90,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทัวไป
่
การจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขัน้
ต่าจานวน [1,000] หุน้ และต้องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากยอดการจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบ
่
ตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของบุคคล
ทัวไปก่
่ อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 100,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
และ/หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจานวน
มากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และ
ต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้น ของนักลงทุนสถาบัน ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และ/หรือ ผู้ร่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 60,000,000 หุ้น ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษทั ย่อยให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีจานวนขัน้ ต่าจานวน [1,000] หุน้ และต้องเป็ น
ทวีคูณของ 100 หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้น ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยครบตาม
จานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของ
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลทัวไป
่
(1) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป
่ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน [1,000] หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกจองซือ้ หุน้ ตามวิธกี ารจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้ อโดยใบจองซื้ อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนาม
โดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(i)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ี
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี)
คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทน
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โดยชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
(ii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(iii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

(iv)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(v)

หากผู้จองซื้อเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ น
เอกสารประกอบใบจองซือ้

โดยผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อ ผ่ า นใบจองซื้อ หุ้น ได้ท่ีส านั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาของผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่ เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่านทางระบบ ออนไลน์ ซึ่ง
ได้แก่ ASP, KTZ, CIMBS และ KS) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
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กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซือ้ แล้ว โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุใน
ข้อ 6.2 จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบ
ตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้อง
ยืน ยัน ว่า ได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ นในหนังสือชี้ช วนของบริษัท ฯ และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือ ชี้ชวนดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วน และเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2 (เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึง่ ได้แก่ ASP, KTZ, CIMBS และ KS)
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงเวลา 20.00 น. ของ
วันที่ 30 เมษายน 2557
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุน
ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปซึง่ ได้แก่ ASP, KTZ และ KS) โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้
จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะทาการ
จองซื้อ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า ( Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ แล้ว
โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้น
เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ [และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)] และรับรอง
ว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซือ้ ไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสาร
ข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ โดยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ามดังนี้
 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินทีต่ ้อง
ชาระ การฝากหุ้น วิธกี ารและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถจองซื้อ
สามารถศึก ษาข้อ มู ลเกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ในหนัง สือ ชี้ช วนผ่ า นเว็บ ไซด์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ต้ อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื้อ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้
แนะนาการลงทุน เป็ นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนั งสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
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 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทป ต้ อ งบัน ทึก ค าสัง่ การจองซื้อ ผ่ า นระบบที่ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซือ้ สามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปซึง่ ได้แก่ ASP, KTZ และ KS) ได้ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการ
จองซือ้ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2557
หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้
ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ (i)(v) ได้
(2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ สาขา เว็บไซด์ (Website) หรือผ่านทางระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ 28 30 เมษายน 2557
(2) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [28 เมษายน 2557] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องสามารถเรียก
เก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือ
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ [28 เมษายน 2557] หรือวันที่ [29 เมษายน 2557] เท่านัน้ ทัง้ นี้
การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้
ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้ว
ในวันจองซือ้


หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557] และในวันที่ [30 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัติ เท่านัน้ หรือถอนเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เท่านัน้



ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายเข้า
บัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล
ทีอ่ ยู่ และเบอร์โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊าฟท์ ในกรณี
โอนเงิน ให้ผจู้ องซื้อโอนเงินเข้าบัญชีตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 แต่ละรายกาหนด
โดยผู้จดั จาหน่ ายแต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี บริษัท
ต่อไป

(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.1 (1) (ก) ในกรณีการ
จองซือ้ โดยใบจองซือ้ หุน้ พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.1 (3) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงิน
ได้ภายในเวลาทาการของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามสถานทีท่ ่ไี ด้ระบุ ไว้ในข้อ 6.2 ในวันที่ [28 - 30
เมษายน 2557
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(4) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรายเข้าบัญชีของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคาร
ไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่
ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.1 (3)
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ
6.7.1 (1) - (4) และหรือกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในใบ
จองซือ้ หุน้ หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
6.7.2 สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
(1) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน [1,000] หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ
100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคล
นัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่ เกิน 1 ปี [6] เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่
กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี [6] เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนา
เอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ
พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจ
ลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) หากผู้จองซื้อเป็ นผู้ท่มี ีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
ข้อ 6.2.2 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซือ้
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถู กต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูร้ ่วมจัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
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(2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
และผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการจองซือ้ คือ
ตัง้ แต่วนั ที่ [28-30 เมษายน 2557]
(2)(3)
ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน
ดังนี้


หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [28 เมษายน 2557] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) หรือถอนเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”)
หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการ
ถัดไป โดยหากชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ [28 เมษายน 2557] หรือวันที่
[29 เมษายน 2557 ] เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้
เฉพาะผู้จองซื้อ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย หรือ ผู้ร่ว มจัด การการจัด จ าหน่ ายและรับประกัน การจาหน่ าย ที่ไ ด้ดาเนิน การแจ้ง ความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผล
ใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้



หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557] และในวันที่ [30 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัตเิ ท่านัน้ หรือถอนเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
เท่านัน้



ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายเข้า
บัญ ชีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย หรือ ผู้ร่ ว มจัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ าย แต่ละรายที่ติดต่อผู้จองซื้อ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์
โทรศัพท์ทส่ี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้
จองซือ้ โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือ ผูร้ ่วมจัดการ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายกาหนด โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย และผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย จะดาเนินการโอนเงินของยอด
จองซือ้ เข้าบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป

(4) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ
6.7.2 (3) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่ทไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือข้อ
6.2.2 ตามลาดับ ภายในเวลาทาการของระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ [28-30 เมษายน 2557
(5) ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผู้ร่วมจัดการการจัด จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะ
ตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือ ดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนด
ตามข้อ 6.7.2 (3)
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(6) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายและ/หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4)
หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
(7) ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
และ/หรือผูร้ ่วมจัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย อาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตน
ภายในหลัง
6.7.3 สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
(1) ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน [1,000] หุน้

และเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกจองซือ้ หุน้ ตามวิธกี ารจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้ อโดยใบจองซื้ อหุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนาม
โดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(i)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ี
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี)
คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง

(ii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(iii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง

(iv)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทย
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หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่
ยังไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(v)

หากผูจ้ องซือ้ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซื้อ
ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ ผจู้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้

โดยผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อ ผ่า นใบจองซื้อ หุ้น ได้ท่ีสานัก งานใหญ่ หรือสาขาของผู้จ ัดการการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และได้
ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายก่อนการจองซือ้
แล้ว โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name)
และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้
เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่า
เข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยิน ยอมผูกพันตามหนังสือ ชี้ชวนดัง กล่า ว โดยผู้จองซื้อไม่ต้อ งแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะจัดให้มี
หนังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2557 ถึงเวลา
20.00 น. วันที่ 30 เมษายน 2557
(ก) (ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการ
ลงทุนของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่าน
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
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กับ ผู้จ ัดการการจัด จาหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ ายก่อ นการจองซื้อ แล้ว โดยผู้จ ัด การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุม
เพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนใน
หนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ
ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือ ชีช้ วนดังกล่าวโดย ผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการโดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจะต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้
จองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย
จานวนเงินทีต่ ้องชาระ การฝากหุน้ วิธกี ารและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ
สามารถจองซือ้ สามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนผ่าน
เว็บไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน
www.sec.or.th
 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการต้องตรวจสอบตัวตนของผูจ้ อง
ซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ชาระ
โดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการ หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
 ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบทีผ่ จู้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ภายในเวลาทา
การในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 20.00 น. ของวันที่ 28
เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2557
หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้
จองซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.3 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ (i)-(v)
ได้
(2) ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือสาขา เว็บไซด์ (Website) และทางระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ วันที่ 28 30 เมษายน 2557
(2) (2) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน

ดังนี้


หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [28 เมษายน 2557] และก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
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อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) ถอนเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และ
ต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายในวันทาการถัดไป โดยหาก
ชาระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊า ฟท์ ให้ลงวันที่ [28 เมษายน 2557] หรือวันที่ [29 เมษายน
2557] เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้
ที่ไ ด้เ ปิ ด บัญชีเพื่อซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ก ับ ผู้จ ัดการการจัด จาหน่ า ยและรับประกันการจาหน่ า ยที่ไ ด้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้


หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [29 เมษายน 2557] และในวันที่ [30 เมษายน 2557]
ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอน
อัตโนมัตหิ รือถอนเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายเท่านัน้



ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายเข้า
บัญชีบริษัทหลัก ทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ในกรณีโอนเงินให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้าบัญชีตามที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายกาหนด โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอด
จองซือ้ เข้าบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.3 (1) (ก) ในกรณีการจองซือ้ โดยใบจอง
ซือ้ หุน้ พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.3 (3) มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ท่ีผจู้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการของระยะเวลา
การจองซือ้ คือ วันที่ 28 - 30 เมษายน 2557
(4) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุก
รายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการ
ชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.3 (3)
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการ
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) - (4) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนาม
ยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในใบจองซือ้ หุน้ หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตาม
บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
ทัง้ นี้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการรับจองและการ
ชาระค่าจองซือ้ หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจอง การชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด

6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 19

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

หากมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้ตามทีร่ ะบุในข้อ 1.2 ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 จะ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหรือ
ได้รบั จัดสรรน้อยกว่าจานวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ ตามรายละเอียดในข้อ 6.9
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีท่รี ะบุ
ข้างล่าง เว้นแต่บทบัญญัตขิ องกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยการ
โอนเงินอัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14
วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้
ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ โดยไม่
มีดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่า ยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14
วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว
จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่า
จองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ในกรณีทไ่ี ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ อันเนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามการชาระค่าจองซือ้ หุ้น
หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ เนื่องจากไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามการชาระค่าจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซือ้ จะทาการคืนเช็คค่าจองซือ้
ให้แก่ผู้จองซือ้ หุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ โดยผูจ้ องซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์รายทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้ องซือ้
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ไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่เป็ นผู้รบั จองซื้อหุ้ นจะจัดส่งเช็คทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ ใน
กรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ในการทีผ่ จู้ องซือ้ ไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ในกรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุน้
(ก)

กรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายใช้สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ และจัดจาหน่ ายหุน้ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีท่ าให้บริษทั ทีอ่ อกและ/หรือเสนอขายหลักทรัพย์ตอ้ งระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลัก ทรัพ ย์ หรือ ไม่ สามารถส่ ง มอบหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ สนอขายได้ ผู้จ องซื้อ มีสิท ธิท่ีจ ะยกเลิก การจองซื้อ
หลักทรัพย์โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแสดงความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว

หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ทีร่ บั จองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มี
ดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ อง
ซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และ
ส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้
หรือนับแต่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้จองซือ้ ได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษัท
และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์ทจ่ี องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหลักทรัพย์
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ
ประสงค์ทจ่ี ะฝากไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ทบ่ี ริษทั
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หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหลักทรัพย์อยู่ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ หลักทรัพย์ และจะออก
หลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิดการจอง
ซือ้ หลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝาก
ไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ที
ทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีข องบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) แทน
(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซื้อ ประสงค์ท่ีจ ะฝากหลัก ทรัพ ย์ไ ว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิก เลขที่ 600 บริษัท จะ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจ านวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จ องซื้อได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐาน
การรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาต
ให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอน
หลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ สามารถติดต่อได้
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายใน
วันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในชื่อของผูจ้ องซือ้ (Scrip System) ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ทีอ่ ยู่ ที่ระบุในใบจองซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ใน
กรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้
จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้เข้าทาการซือ้ ขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะออกใบหุน้ ให้แก่ ผู้
จองซือ้ แทน
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