บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชื่อภาษาอังกฤษ “Rayong
Wire Industries Public Company Limited” มีสํานักงานใหญและโรงานตั้งอยู เลขที่ 5 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ถนน
ไอ-หา ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง และสํานักงานสาขาตั้งอยู เลขที่ 900/14 ชั้น 18 อาคารเอสวีโอเอ
ทาวเวอร ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร โทรศัพท 038-684-522-7 โทรสาร 038-684490 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
1.1

ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย
ผูซื้อหลักทรัพย

:
:

ประเภทหุนที่เสนอขาย
:
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย :

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายตอประชาชน
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย
1.2

:
:
:

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ประชาชนทั่วไปและผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปทอล เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (CEN) ตามสัดสวนการถือหุน
(Pre-emptive Right)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
150,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.00 ของหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้
โดยเสนอขายใหประชาชนทั่วไป 90,000,000 หุน และเสนอ
ขายใหผูถือหุนสามัญของ CEN 60,000,000 หุน
0.50 บาทตอหุน
[  ] บาทตอหุน
[  ] บาท

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนเพิ่มทุน
การเสนอขายหุนเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดย
จัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือประชาชนทั่วไปในวง
กวาง ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน เปนดังนี้
1.2.1 เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN
จํานวน 60,000,000 หุน
(ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุนสามัญของ CEN ใหนําหุนที่เหลือเสนอขาย
ตอประชาชน)
1.2.2 เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวน [  ]
หุน
หุน
1.2.3 เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท
จํานวน [  ]
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1.2.4

จํานวน [  ]

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน

หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
ในการพิจารณาประเภทนักลงทุนใหยึดตามนิยามที่กําหนด ดังตอไปนี้
ผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) หมายถึง ผูจองซื้อ
ประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไปที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ CEN ณ วันที่ [  ] เวลา [
 ] (“ผูถือหุน CEN”) ในอัตราสวน [  ] หุนสามัญของ CEN ตอ 1 หุนใหมของบริษัท และเศษหุนที่ไมเต็มจํานวน 1 หุน จะ
ถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุน CEN มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัทไดนอยกวาหรือเทากับสิทธิของตนเอง แตทั้งนี้ตองไม
เกินกวาจํานวนหุนสามัญของบริษัททั้งหมดจํานวน 60,000,000 หุน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุน
สามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ใหนําหุนที่เหลือเสนอขายตอประชาชน
ผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง
1) ลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย อาทิ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ เปนตน ซึ่งรวมทั้งลูกคาบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติ
บุคคลที่เปนลูกคาปจจุบัน หรือเคยเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ที่
จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
2) บุค คลที่ผู จั ด การการจั ด จํา หน า ยและรั บ ประกัน การจํา หน า ย หรื อ ผู จั ดจํ า หนา ยและรั บ ประกั น การ
จําหนาย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือ
พนักงานของบุคคลขางตน ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
3) บุคคลที่ มีความสัมพัน ธท างธุรกิจกับ ผูจัดการการจัดจําหนา ยและรับ ประกัน การจําหนาย หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน เคยติดตอ และผูที่คาดวาจะไดติดตอ เชน บริษัทคูคา ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธนกิจ
เปนตน ในกรณีที่เปนนิติบุคคล จะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ที่จองซื้อหุนผานผู
จัดจําหนายหลักทรัพย
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ผูมีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง
1) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ เชน ผูที่มีความ
สัมพันธทางการคา ลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
2) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และ/หรือในเครือ ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหาแหลง
เงินทุน และบริการอื่นๆ ในอนาคต
3) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือ
บริษัท และ/หรือในเครือ ในการประกอบธุรกิจทั้งในปจจุบันและอนาคต เปนตน
4) บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือ
โดยผูมีอุปการะคุณของบริษัท จะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณธหนึ่งตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ.17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
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นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแก
นักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวใน
ขอ 5.6.2
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 150,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนทาง
กฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชน และเสนอขายหุนสามัญใหผูถือหุนสามัญ
ของ CEN ในครั้งนี้ เพื่อเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทยื่นคําขออนุญาต
และเอกสารประกอบ ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ใหพิจารณารับ
หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท
เปนอยางดีแลว เห็นวาหุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง
การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ
5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย
ดังกลาว และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของขายหุนและ
หลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือ
หุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัท เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับ
รอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัท
เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน
ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ปให
บุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
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2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทจะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท
จะกระทํามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนได
สลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใช
ยันบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการ
โอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอน
หุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตาม
กฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[]

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อหลักทรัพยและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

หลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 66 (0) 2695 5000
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โทรสาร : 66 (0) 2631 1702
5.2.2

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

5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก
ประชาชนจํานวน [  ] หุน ในราคาหุน ละ [] บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแต
งตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุน
ในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ5.9 เมื่อเกิด
เหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)
เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข)
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค)
เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
กรณี ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยใช สิ ท ธิ ย กเลิ ก เสนอขายหุ น และจั ด
จําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
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5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนใหแกผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น
[] ลานบาท โดยจะชําระใหภายใน [] วัน นับจากวันปดการเสนอขาย
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น หลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

หุนสามัญจํานวน 150,000,000 หุน ในราคาหุนละ [] บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บาท
[]
[]

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ

[]

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ

[]

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
บาท

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม /1
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน /2
คาธรรมเนียมแรกเขาและคาธรรมเนียมรายป
คาพิมพหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อ โดยประมาณ

[]
[]
[]
[]
[]

รวมคาใชจายทั้งสิ้น *

[]

หมายเหตุ : /1 บริษัทไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนในครั้งนี้
/2
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
* คาใชจายอื่นๆ รวมคาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
5.5.1

สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”)
บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การให บ ริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย (ประเทศไทย) จํ า กั ด (“ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย”) จัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทและขอมูลการจัดสรรหุน ใบจองซื้อหุนในสวนที่ให
สิทธิแกผูถือหุนสามัญของ CEN และใบรับรองการจองซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนของ
บริษัททุกรายทางไปรษณียลงทะเบียน
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ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ CEN ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวได
ทุกวันทําการที่บริษัท หรือสํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแต
เวลา [  ] ถึง เวลา 16:00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงสิ้นสุดการจองซื้อ (วันและเวลาทําการ)
สําหรับผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา [ 
] ถึง เวลา 16:00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงสิ้นสุดการจองซื้อ (วันและเวลาทําการ)
5.5.2

5.5.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของบริษัท ตั้งแตเวลา [  ] ถึง
เวลา 16:00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงสิ้นสุดการจองซื้อ (วันและเวลาทําการ)
5.5.4

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา [  ] ถึง เวลา 16:00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
จนถึงสิ้นสุดการจองซื้อ (วันและเวลาทําการ)
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและบริษัท
ยอยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ.
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของ
บริษัท รวมทั้งผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการ
จอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวนใหญ คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูถือ
หุนสามัญของ CEN จํานวน 60,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน [  ] หุน (ค) ผูมี
อุปการะคุณของบริษัท จํานวน [  ] หุน และ (ง) นักลงทุนสถาบัน จํานวน [  ] หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับ
บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุน
แตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล
เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ที่มี
รายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถอื หุนของ CEN ณ วันที่ [  ] เวลา [  ] (“ผูถือหุน CEN”) ที่ไดรับสิทธิในการซื้อหุนของ
บริษัทในอัตราสวน [  ] หุนสามัญของ CEN ตอ 1 หุนของบริษัท และเศษหุนที่ไมเต็มจํานวน 1 หุน จะถูกปดทิ้ง ผูถือหุน
CEN มีสิทธิในการจองซื้อหุนของบริษัทในจํานวนนอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนเองไดรับ แตทั้งนี้ตองไมเกินกวาจํานวนหุน
ของบริษัททั้งหมดจํานวน 60,000,000 หุน โดยจะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน และหากยอด
การจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซื้อหุนของผูถือหุนสามัญของ CEN กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไมสามารถนําสงเอกสารการ
จองซื้อ ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง
เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ใหนําหุนที่เหลือเสนอขายตอประชาชน
วิธีจัดสรรหุนจํานวน [  ] หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และขอ
5.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา [  ] หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ตอผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผูมี
อุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนจํานวน [  ] หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้น
ต่ํา [  ] หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุในขอ 5.2.1 และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนจํานวน [  ] หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธ
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา [  ] หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100
5.6.4
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หุน ตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1

สําหรับผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน)
ผูจ องซื้ อ ประเภทผูถื อ หุ น สามัญ ของบริ ษัท แคปปตอล เอ็ น จิ เนีย ริ่ง เน็ต เวิร ค จํา กัด (มหาชน)
(“CEN”) จะตองจองซื้อหุนของบริษัทในอัตราสวน [  ] หุนสามัญของ CEN ตอ 1 หุนของบริษัท และเศษของหุนที่ไมเต็ม
จํานวน 1 หุน จะถูกปดทิ้ง ผูถือหุนสามัญของ CEN มีสิทธิที่จะจองซื้อหุนของบริษัทในจํานวนนอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตน
ไดรับ แตทั้งนี้ ตองไมเกินกวาจํานวนหุนของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิ
เนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) ทั้งหมดจํานวน 60,000,000 หุน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายรายบริษัทหลักทรัพย [  ] เลขที่ [  ] ตั้งแตเวลา [  ] ถึง เวลา [  ] ระหวางวันที่ [
 ] ถึงวันที่ [  ] โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุน
สามัญของ CEN ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซื้อหุน
จะต อ งเป น บุ ค คลเดี ย วกั บ ที่ ร ะบุ ใ นหนั ง สื อ รั บ รองของบริ ษั ท ว า เป น ผู มี อํ า นาจลงนามในการกระทํ า การแทน พร อ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนใหครบถวน พรอมทั้งแนบใบรับรอง
การจองซื้อหุน หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบ
จองซื้อหุนพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายบริษัท
หลักทรัพย [  ] ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตามวันเวลาที่กลาวในขอ 5.7.1 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ
เดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
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ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ] หรือตั้งแตเวลา [  ] ถึง []
ของวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [  ] หรือ
วันที่ [  ] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลงวันที่ตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [  ]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [  ] หรือในวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายบริษัทหลักทรัพย [  ]
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายดังกลาว จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [  ] ประเภทบัญชี [  ]
ธนาคาร [  ] สาขา [  ]
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนสามัญของ CEN และใบรับรองสิทธิ
การจองซื้อหรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
ในขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายบริษัท
หลักทรัพย [  ] ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ]
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายบริษัทหลักทรัพย [  ] ตามขอ
5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนข
องผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายบริษัทหลักทรัพย [  ] ตามขอ 5.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรวมกับบริษัทจะนําเศษหุนที่เกิดจากการปดเศษ
ทศนิยมไปรวมกับหุนที่เหลือจากการจองซื้อที่ผูถือหุนของ CEN สละสิทธิหรือไมไดใชสิทธิจองซื้อ หรือไมไดชําระเงินคาจอง
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ซื้อภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือดวยเหตุอื่นใด (รวมเรียกวา “หุนสวนที่เหลือ”) ไปจัดสรรใหแกประชาชนตามดุลพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.7.2

สําหรับผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนขั้นต่ําจํานวน [  ] หุน และจะตองเปนทวีคูณของ
100 หุน ตอผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซื้อหุนจะตองเปนบุคคลเดียวกับที่ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท วาเปนผูมี
อํานาจลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนใหครบถวน จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซื้อหุนพรอมเอกสารประกอบการจอง
ซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ตามวันเวลาที่กลาวในขอ 5.7.2 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ
เดินทางพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ] หรือตั้งแตเวลา [  ] ถึง [
 ] ของวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถ
สวนที่ 3 - หนา 12

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [  ] หรือ
วันที่ [  ] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลงวันที่ตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [  ]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [  ] หรือในวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี [  ] ประเภทบัญชี [  ] ธนาคาร [  ] จํากัด (มหาชน) สาขา [  ]
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อใน
ขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ]
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ
การจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียก
เก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [  ] หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ตอ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซื้อหุนจะตองเปนบุคคลเดียวกับที่
ระบุในหนังสือรับรองของบริษัท วาเปนผูมีอํานาจลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
และกรอกรายละเอียดอื่นๆ ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนใหครบถวน จึงจะสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได
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และนําสงใบจองซื้อหุนพรอมเอกสารประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตามวันเวลาที่กลาวในขอ 5.7.3 (ง) เอกสารประกอบการจองซื้อ มีดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือ
เดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง.
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมี ดังนี้
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ] หรือตั้งแตเวลา [  ] ถึง
[  ] ของวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [  ] หรือ
วันที่ [  ] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลงตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [  ]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [  ] หรือในวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุน
เพิ่มทุนของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [  ] ประเภทบัญชี [  ] ธนาคาร [  ] จํากัด (มหาชน) สาขา
[  ] และ/หรือบัญชีจองซื้อหุนของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [  ] ประเภทบัญชี
[  ] ธนาคาร [  ] จํากัด (มหาชน) สาขา [  ]
(ข)
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(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
ในขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ]
(จ) ผูจ ัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจอจองซื้อหุน
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
5.7.4

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัตติ ามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [  ] หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ตอ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ
ในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) เอกสารประกอบการจองซื้อ ดังนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) และหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ] หรือตั้งแตเวลา [  ] ถึง
[  ]ของวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [  ] หรือ
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วันที่ [  ] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทใหลงวันที่ตั้งแตวันที่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขาย
หลักทรัพยและหนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [  ]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [  ] หรือในวันที่ [  ] ผูจองซื้อจะตอง
ชําระคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนโดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”)
หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัท
เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) เลขที่ [  ] ประเภทบัญชี [  ] ธนาคาร [  ] จํากัด (มหาชน) สาขา [  ] และ/หรือบัญชีจองซื้อ
หุนของบริษัท แคปปตอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) เลขที่บัญชี [  ] ประเภทบัญชี [  ] ธนาคาร [  ] จํากัด
(มหาชน) สาขา [  ]
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อใน
ขอ (ข) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา [  ] ถึง [  ] ของวันที่ [  ]
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟทของผูจองซื้อหุนทุกรายเขาบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว
จะยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ CEN ผูถือหุนของ CEN สามารถจองซื้อหุนของบริษัทในจํานวน
นอยกวา หรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ
5.8.2 การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวา
จํานวนหุนที่เสนอขายแกผูมีอุปการะคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.3 การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขายแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท
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5.8.4 การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายแกนัก
ลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือบริษัท (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ต
อป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือบริษัท (แลวแตกรณี) จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซื้อหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อหุน
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียนใหกับบริษัท
และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ
ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุน
ของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน
ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้น ในการเสนอขายหุนแก
ประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้ คือ
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5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย
ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อ
ฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรร
จะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาต
ใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจา
ของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่
จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณี
นี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันป
ดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
ผานบริษัทนายหนาคาหลักทรัพยทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบ
ใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู
ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติ
ใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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