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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้ เป็นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญของ บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
(“บริษัท”) จำนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ออก และเรียก
ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุน ของบริษัท เป็นไปตำม
มติที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 โดยมีรำยละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัท

จานวนที่ออกและเสนอขาย

: จำนวน 75,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวน
หุ้น สำมั ญ ที่ ชำระแล้ วทั้ ง หมดของบริ ษั ท ภำยหลั ง กำร
เสนอขำยหุ้นในครั้งนี้

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ

: 1 บำท

ราคาเสนอขาย

: 13.50 บำทต่อหุ้น

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: 1,012,500,000 บำท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ 18 - 20 มิถุนำยน 2557

ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ มีอำนำจนำหุ้น
สำมัญของบริษัทฯ ทั้งหมด เข้ำเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ และเพื่อให้กำรดำเนินกำรดังกล่ำวสำเร็จ
ลุล่วง จึงมีมติอนุมัติกำรมอบหมำยให้คณะกรรมกำรบริษัทฯ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร หรือบุคคลอื่นที่คณะกรรมกำร
บริษัทฯ หรือประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรมอบหมำยให้เป็นผู้มีอำนำจติดต่อ เข้ำทำ แก้ไข ลงนำมสัญญำ ข้อผูกพัน คำรับรอง
และ/หรือเอกสำรต่ำงๆ รวมถึงขออนุมัติให้ข้อมูล ยื่นเอกสำรหลักฐำน และชี้แจงใดๆต่อตลำดหลักทรัพย์ บริษัทศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กระทรวงพำณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงำนอื่นใด หรือผู้ให้บริกำรที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนดำเนินกำรใดๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็น ได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร เพื่อให้กำรนำหุ้นของบริษัทฯ เข้ำเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญจำนวน 75,000,000 หุ้น เป็นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยมีสัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
ดังนี้
เสนอขำยต่อบุคคลทั่วไป

: ประมำณ 22,850,000 หุ้น

เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบันในประเทศ

: ประมำณ 25,150,000 หุ้น

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หน้ำ 1

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริษัท

: ประมำณ 27,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลง
จำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ในข้อ 5.6 โดยพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เป็นต้น เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ
นิยามที่ใช้ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถำบันตำมคำจำกัดควำมที่ระบุไว้ด้ำนล่ำง รวมถึง
ลูกค้ำหรือผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ คู่สัญญำ บริษัทคู่ค้ำ ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ หรือ ผู้มีอุปกำรคุณไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ ลูกค้ำที่ทำกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ำด้ำนวำณิชธนกิจ บริษัทคู่ค้ำผู้ให้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้กำร
สนับสนุนด้ำนข้อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำธุรกิจด้ำนกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ และวำณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำ
ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหำร
และผู้มีอำนำจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คำดว่ำจะ
ได้ติดต่อของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2
บุคคลทั่วไปสำมำรถจองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตำมวิธีที่ระบุไว้ในข้อ 5.7 โดยกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทั่วไป จะ
เป็นไปตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มี
อำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้องของ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้องห้ำม ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552
(รวมทั้งที่ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน กำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนำคำรพำณิชย์

(2)

บริษัทเงินทุน

(3)

บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อกำรบริหำรกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุ นที่ จัด ตั้ งขึ้ นตำมกฎหมำยว่ ำด้ วยกำรประกอบธุ ร กิจ เงิน ทุน ธุร กิจ หลักทรั พ ย์ และธุร กิจ
เครดิตฟองซิเอร์

(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

(5)

บริษัทประกันภัย
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(6)

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี กฎหมำยเฉพำะ
จัดตั้งขึ้น

(7)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(8)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน

(10) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(11) กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 และในกำรจัดสรรหุ้นให้แก่นัก
ลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและผู้รับประกันกำรจำหน่ำยดังกล่ำว ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ
5.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง
(1)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับบริษัท และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีควำมสัมพันธ์
ทำงกำรค้ำ ลูกค้ำ เจ้ำหนี้กำรค้ำ พนักงำนและที่ปรึกษำของบริษัท และบริษัทย่อย เป็นต้น

(2)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทย่อย ต้องกำรชักชวนให้เป็นลูกค้ำหรือผู้จัดหำวัตถุดิบ
ของบริษัท และบริษัทย่อย ในอนำคต

(3)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัท และบริษัทย่อย พิจำรณำแล้วว่ำสำมำรถให้ควำมช่วยเหลือบริษัท
และบริษัทย่อย ในกำรประกอบธุรกิจได้ทั้งในปัจจุบันและอนำคต

(4)

บุคคลธรรมดำ และ/หรือ นิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์อันดีกับผู้บริหำรของบริษัท และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และบริษัทย่อย ดังกล่ำวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนั้น โดยผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และบริษัทย่อย สำมำรถซื้อหุ้นได้ตำมวิธีกำรที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.7.3 และในกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท และบริษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำย ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรร
ให้แก่ ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกันตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม
2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ มิได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่ อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป เนื่องจำกควำม
ต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำยในครั้งนี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวงกว้ำง
ได้อย่ำงเพียงพอ

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หน้ำ 3

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวน 75,000,000 หุ้น ที่เสนอขำยในครั้งนี้ จะได้รับสิทธิและผลประโยชน์ทำง
กฎหมำยเท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษัท ทุกประกำร
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์

บริษัทมีควำมประสงค์ที่จะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้ก่อนที่จะได้รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน บริษัทจึงยังมี
ควำมเสี่ยงที่อำจจะไม่ได้รับอนุญำตจำกตลำดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ บริษัทได้ยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียนต่อตลำดหลักทรัพย์แล้วตำมเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กำไร (profit test) เมื่อวันที่ 31 มีนำคม 2557 และ
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พิจำรณำคุณสมบัติของบริษัท ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่ำ
บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยเรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และตำมหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่
20 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่องกำรปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรั พย์ที่จะสำมำรถ
เข้ำจดทะเบียนในได้ ยกเว้นคุณสมบัติตำมข้อ 5 (3) เรื่องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสำมัญรำย
ย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำย ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้องถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื้อขำย เมื่อบริษัทได้จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อประชำชน จะทำให้ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
เกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อยแล้ว บริษัท จะดำเนินกำรให้ตลำดหลักทรัพย์รับหุ้นสำมัญของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง กำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดให้บริษัทต้องสั่งห้ำมผู้มีส่วน
ร่วมในกำรบริหำรและผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ นำหุ้นสำมัญของตนซึ่งมีจำนวนรวมกันเป็นจำนวนร้อยละ 55 ของทุนชำระแล้ว
หลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนแล้วเสร็จออกขำย ภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นสำมัญของบริษัทเริ่มทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ โดยหลังจำกวันที่หุ้นสำมัญของบริษัททำกำรซื้อขำยในครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสั่งห้ำม
ดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นสำมัญสั่งห้ำมขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์จำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมดที่ถูก
สั่งห้ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี
2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุ้นสำมัญของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นนั้นเป็นเหตุให้ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชำติต่ำงด้ำวถือหุ้น
ในบริษัทเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้นสำมัญของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้
โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอน และลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน
กำรโอนหุ้นสำมัญจะใช้ยันกับบริษัทได้ต่อเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอให้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นสำมัญแล้ว แต่จะใช้ยืนยัน
บุคคลภำยนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นสำมัญแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่
วันได้รับกำรร้องขอนั้น หรือหำกบริษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นคำร้องขอภำยใน 7
วัน ทั้งนี้ กำรโอนหุ้นสำมัญที่ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตำมกฎข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

กำรกำหนดรำคำหุ้นที่จะเสนอขำยในครั้งนี้ได้มีกำรพิจำรณำจำกกำรสำรวจควำมต้องกำรซื้อหลักทรัพย์ (Book
Building) ซึ่งเป็นวิธีกำรสำรวจปริมำณควำมต้ องกำรซื้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนสถำบันทั้งในและต่ำงประเทศในแต่ละ
ระดับรำคำ โดยรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครั้งนี้เท่ำกับหุ้นละ 13.50 บำท คิดเป็นอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไร
สุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) ประมำณ 15.9 เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิของบริษัท ในช่วง 4 ไตรมำส
ล่ำสุด (ตั้งแต่ไตรมำส 2 ปี 2556 ถึงไตรมำส 1 ปี 2557) ซึ่งเท่ำกับ 256.12 ล้ำนบำท และหำรด้วยจำนวนหุ้นสำมัญทั้งหมด
300,000,000 หุ้น (Fully diluted) จะได้กำไรสุทธิเท่ำกับ 0.85 บำทต่อหุ้น โดย P/E ที่เสนอขำยดังกล่ำวคิดเป็นส่วนลด
ประมำณร้อยละ 42.1 ของ P/E Ratio เฉลี่ยของของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัท ทั้งนี้หำกเปรียบเทียบกับค่ำเฉลี่ยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์
2557 ถึง 30 พฤษภำคม 2557 ของบริษัทจดทะเบียนที่ดำเนินธุรกิจคล้ำยคลึงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท คือ ธุรกิจ
อำหำรและเครื่องดื่ม ได้แก่ บริษัท มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) และบริษัท อิชิตัน
กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) มีค่ำเฉลี่ยเท่ำกับ 27.5 เท่ำ ในขณะที่อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของหมวดธุรกิจอำหำรและเครื่องดื่ม
และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ถึง 30 พฤษภำคม 2557
เท่ำกับ 24.9 เท่ำและ 17.0 เท่ำ ตำมลำดับ ทั้งนี้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไสทธิดังกล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต
โดยที่ยังมิได้พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
3.1

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในกำรพิจำณำข้อมูลทำงกำรเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะกำรประกอบธุรกิจที่คล้ำยคลึงหรือใกล้เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่
(1) บริษัท มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน) (MALEE)
(2) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (OISHI)
(3) บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (ICHI)
ตำรำงสรุปข้อมูลที่ใช้ในกำรเปรียบเทียบเป็นอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ณ วันที่ 2 มิถุนำยน 2557 ดังนี้
ผู้ประกอบการเครื่องดื่ม
Ticker
ราคาตลาด
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไร
(บาทต่อหุ้น)1
สุทธิต่อหุ้น (เท่า) 2, 3 , 4
บริษทั มำลีสำมพรำน จำกัด (มหำชน)
MALEE
37.8
18.7
บริษทั โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
OISHI
90.4
34.9
บริษทั อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
ICHI
20.3
29.0
ค่ำเฉลี่ย
27.5

ที่มำ: SETSMART

หมำยเหตุ: 1 รำคำปิดต่อหุ้นเฉลี่ย 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2557 ถึงวันที่ 30 พฤษภำคม 2557
2
กำไรสุทธิในช่วงระยะเวลำ 12 เดือนย้อนหลัง (เดือนเมษำยน 2556 ถึง เดือนมีนำคม 2557)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หน้ำ 5

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
3

มิได้นำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) บริษัท หำดทิพย์ จำกัด (มหำชน) และบริษัท
เสริมสุข จำกัด (มหำชน) มำประกอบกำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์เนื่องจำกประเภทผลิตภัณฑ์
หลักของผู้ประกอบกำรดังกล่ำวแตกต่ำงจำกประเภทผลิตภัณฑ์ของบริษัท
4
มิได้นำอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ของบริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหำชน) มำ
ประกอบกำรพิจำรณำรำคำเสนอขำยหลักทรัพย์เนื่องจำก มีอัตรำรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่สูงมำก
เบี่ยงเบนจำกช่วงอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ของบริษัทที่ประกอบกำรเครื่องดื่มที่จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์
ผู้ประกอบการเครื่องดื่มที่มไิ ด้นามา
Ticker
ราคาตลาด
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไร
เทียบเคียง
(บาทต่อหุ้น)1
สุทธิต่อหุ้น (เท่า) 2, 3, 4
บริษทั หำดทิพย์ จำกัด (มหำชน)
HTC
13.0
16.6
บริษทั เสริมสุข จำกัด (มหำชน)
SSC
81.7
N/A
บริษทั ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหำชน)
TIPCO
8.0
119.6
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปัญหำ
อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทั้งนี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็นธรรม และเพื่อให้กำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นีจ้ ะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) (“KS”)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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5.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด (“CIMBS”)
เลขที่ 130-132 อำคำรสินธรทำวเวอร์ 2 ชั้น 1,2 และอำคำรสินธรทำวเวอร์ 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
โทรสำร 0-2841-9090
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน) (“BLS”)
ชั้น 29 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสำร 0-2231-3951
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“SCBS”)
ชั้น 19 อำคำร 3 ชั้น 20-21, 101 อำคำร RCP ชั้น G
ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ ถนนรัชดำภิเก เขตจัตจุ ักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1000
โทรสำร 0-2949-1030
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน) (“TNS”)
444 อำคำรเอ็มบีเค ทำวเวอร์ ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญำไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888
โทรสำร 0-2216-9261
5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ
บริษัทตกลงมอบหมำยให้ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญของ
บริษัท ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 75,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 1 บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกัน กำรจำหน่ำยหุ้นประเภทรับประกันผลกำร
จำหน่ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รำยละเอียดให้เป็นไปตำมสัญ ญำแต่งตั้ งผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิก
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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กำรจ ำหน่ ำ ยหุ้ น สำมั ญ ในครั้ ง นี้ เมื่ อ เกิด เหตุ กำรณ์ ต่ ำ งๆ ตำมที่ กำหนดไว้ ใ นสั ญ ญำแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุกำรณ์ดังต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทั้งในประเทศ
และต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัย สำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษัท ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครั้งนี้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุที่ทำให้สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่วยงำนรำชกำรสั่งระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่
สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้

ทั้งนี้รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวข้ำงต้นจะ
เป็น ไปตำมรำยละเอี ยดและเงื่ อนไขที่จ ะกำหนดไว้ ในสั ญญำแต่ง ตั้ง ผู้จั ดจ ำหน่ำยและรั บประกัน กำรจ ำหน่ำย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครั้งนี้
จำกเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้ำงต้น หรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
(Underwriting Agreement) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทั้งจำนวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรำยที่จองซื้อหุ้นสำมัญในส่วนของ
ตน ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญ
บริษัทตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,787,500 บำท โดยจะชำระให้ภำยใน 7 วันทำกำร
หลังจำกวันที่บริษัท ได้รับเงินค่ำจองซื้อจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
5.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ
ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญที่บริษัทจะได้รบั
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน 75,000,000 หุ้นในรำคำหุน้ ละ 13.50 บำท
หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษทั จะได้รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริษทั จะได้รับต่อหุ้น
5.4

1,012,500,000 บำท
26,369,144 บำท
986,130,856 บำท
13.15 บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษัท
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัท

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้รับหุ้นสำมัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ค่ำธรรมเนียมกำรเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนชำระแล้ว
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมำยเหตุ :

1
2
3

5.5

50,000 บำท
810,000 บำท
151,644 บำท
250,000 บำท
20,787,500 บำท
4,270,000 บำท
26,369,144 บาท

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทั่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญได้ที่สำนักงำนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ได้ ที่ สำนั กงำนของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
สำมำรถติ ด ต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อ ชี้ ชวนและใบจองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ ได้ ที่ สำนั กงำนของผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ
ใช้จนถึงวันสิ้นสุดกำรจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถำบัน และผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญครั้งนี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยในครั้งนี้ แบ่งเป็นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคล
ทั่วไป (2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุ้นในครั้งนี้ มิได้เป็นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญโดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดังนี้
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1. ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะไม่จัดสรร
หุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกห้ำมมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่
เป็นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของ
บริษัท ด้วย ทั้งนี้เป็นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทั้งที่ได้มีกำร
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำร
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
2. ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญ
ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หำกพิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำมีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบัน เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุ้น
สำมัญครั้งนี้ประสบควำมสำเร็จ
3. ภำยหลั ง จำกกำรปิ ด รั บ จองซื้ อ หุ้ น สำมั ญ สำหรั บ ผู้ จ องซื้ อ ในแต่ ล ะประเภท ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญสำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหุ้น
สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนที่จะ
จัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถำบัน เป็นต้น ทั้งนี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้
ดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทรำบโดยทั่วกัน ทำงสื่อต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อไป
4. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครั้งนี้เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ข้อบังคับ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั่วไป
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทั่วไป ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
หรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณ ผู้ที่
เป็นลูกค้ำหรือคำดว่ำจะเป็นลูกค้ำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่
บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไปครบตำมจำนวนที่ กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิใน
กำรปิดรับจองซื้อหุ้นสำมัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใด
ก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถำบันทั่วไป
จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิดรับจองซื้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือบุคคลที่
ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมของบริษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท จะมีจำนวนขั้นต่ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็นจำนวนทวีคูณของ 100
หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ข้ำงต้น
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำจัด สรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่นัก
ลงทุนสถำบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน ที่ยังไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัว
ประชำชน พร้อ มทั้ งลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้อ ง (กรณีผู้ จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ ยัง ไม่ มีบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้
จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนที่ ยัง ไม่
หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
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- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: ส ำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อ ง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้ผ่ำน
ขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่ เ กิ น 2 ปี ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ ำวไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื้ อ ทั้ ง นี้ห ำกไม่ เป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่กล่ ำวข้ ำงต้ น ผู้ จองซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ
- กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิดรับจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ซึ่งได้แก่ KS,
BLS, และCIMBS ) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ซึ่งผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จอง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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ซื้อ ต้อ งยื น ยัน ว่ำได้ศึ กษำข้ อ มูล เกี่ย วกับกำรเสนอขำยหุ้ นในหนั งสื อชี้ ชวน และยิ นยอมผู กพั นตำม
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลัก ทรัพย์ได้จัดให้มีหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำวใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย (เฉพำะรำยที่เปิดรับจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ KS, BLS ,
SCBS และTNS) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปได้โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อ
ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่จะทำ
กำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถ
รับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือ
ชี้ชวนของบริษัทฯ และรับรองว่ำเข้ำใจและยอมรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
จะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบ
ควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้ จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ ดังนี้
 ผู้แ นะนำกำรลงทุน ต้ องติด ต่อ ผู้ จองซื้ อในกำรด ำเนิ นกำรกำรจองซื้ อหลั กทรัพ ย์ผ่ ำน
โทรศัพท์บันทึกเทป เพื่อเป็นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ง
ให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน
(Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
 ผู้ แ นะน ำกำรลงทุ น ต้ อ งให้ ผู้ จ องซื้ อ ผ่ ำนทำงโทรศั พ ท์ บั น ทึ กเทปพิ สูจ น์ ตั วตน โดย
ขั้นตอนกำรตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรที่ใช้ชำระรำคำ
(ATS) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนและรับรองว่ำเข้ำใจและยอมรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว
 ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำร
จองซื้ อ ผ่ ำ นทำงโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทป ต้ อ งบั น ทึ ก ค ำสั่ ง กำรจองซื้ อ ผ่ ำ นระบบที่ ผู้ จั ด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพ ท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปสำมำรถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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และผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์ตำม
จ ำนวนที่ จ องซื้ อ ในวั น ที่ 18 – 20 มิ ถุ น ำยน 2557โดยช ำระเป็ น เงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอนเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดจำหน่ำย
หลั กทรั พ ย์ ตำมวิ ธีกำรที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 5.7.2 (ค) ผู้ จั ด จ ำหน่ ำยหลั กทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษัทต่อไป
(ข)

(ค)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2
-

กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 18 – 19 มิถุนำยน 2557

-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เวลำ 9:00 น. - 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่
19 มิถุนำยน 2557 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำร
โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1
วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำย
บัญชีธนำคำรที่ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 หรือ เวลำ 9:00 น. - 16:00 น. ของ
วันที่ 20 มิถุนำยน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่ง จ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดกำร
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กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็น
ผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท ต่อไป
(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557 โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ที่รับ
จองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้ จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อ
ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้อ งนำส่ งใบจองซื้อหรื อเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ
ยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

5.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื้อที่เป็นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่ อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: ส ำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดำเนินกำรจอง
ซื้อแทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื้อมอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจอง
ซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทั้งนี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็นไปตำมประเภทของผู้
จองซื้อที่ระบุไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำ เนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิติ
บุคคล (ถ้ำมี)
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่
19 มิถุนำยน 2557ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือ
กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื
อดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถ
เรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระ
เงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่ง จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนำยน 2557หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 20 มิถุนำยน 2557ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนั้น
ทั้งนี้กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรือค่ำธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จำนวนเงินที่ผู้จัดกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ได้รับต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กับบริษัท

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 18
– 20 มิถุนำยน 2557 โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำร
รับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ
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(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) - (จ) ได้

5.7.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตำมวิธีกำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นสำมัญขั้นต่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้
จองซื้อเป็นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรำสำคัญของ
บริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำร
อื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตั ว
ประชำชน พร้อ มทั้ งลงนำมรับ รองสำเนำถูกต้อ ง (กรณีผู้ จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ ยัง ไม่ มีบั ตรประจ ำตั ว
ประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้
จองซื้ อเป็น ผู้เ ยำว์ที่ มี บัต รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชนที่ ยัง ไม่
หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้
ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
- ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้ มีอำนำจลง
นำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอำยุ) ของผู้มีอำนำจ
ลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้ จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ: ส ำเนำหนั ง สื อ สำคั ญ กำรจั ด ตั้ ง บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนั้น และประทับตรำ
สำคัญของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทั้งหมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รับกำรรับรองลำยมือชื่อ โดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จัดทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำ
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ใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือต่ำงประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และได้ผ่ำนขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็นต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้หำกไม่เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว
ข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง
ครบถ้ วน และชั ด เจนพร้ อ มลงลำยมื อ ชื่ อ ผู้ จ องซื้ อ ให้ แ ก่ผู้ จั ด จ ำหน่ ำยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ

- กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จัด กำรกำร
จัด จำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำยหลักทรัพ ย์ (KS) โดยผู้จ องซื้อ จะต้ องเป็น ผู้ที่ มีบั ญ ชีซื้อขำย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2.1 ซึ่งผ่ำนขั้นตอน
กำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน
ของหลักทรัพย์ดังกล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ได้จัดให้มีหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่ำวใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
- กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ำที่ ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย(KS) โดยยืนยันกำร
จองซื้อผ่ ำนโทรศัพท์ บันทึ กเทปได้โดยผู้จ องซื้ อจะต้อ งเป็ นผู้ที่ มีบั ญชีซื้อขำยหลั กทรัพย์ หรือ บัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำยที่จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำน
ขั้นตอนกำรรู้จักลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำยก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตำมเกณฑ์ ดังนี้
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 ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผู้จองซื้อในกำรดำเนินกำรกำรจองซื้อหลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์
บันทึกเทป เพื่อ เป็นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่ จัดสรร รำคำที่เสนอขำย
จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จอง
ซื้อสำมำรถศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
 ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปพิสูจน์ตัวตน โดยขั้นตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บัญชีที่ผู้จองซื้อมีกับผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยหรือผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือ
ธนำคำรที่ใช้ชำระรำคำ (ATS) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนำกำร
ลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้รับทรำบข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือ
ชี้ชวนและรับรองว่ำเข้ำใจและยอมรับควำมเสี่ยงดังกล่ำวแล้ว
 ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียด
กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั่งกำรจองซื้อผ่ำนระบบที่ผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึก
เทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบั นทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทปสำมำรถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ และผู้จองซื้อที่
จองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซื้อใน
วันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557โดยชำระเป็นเงิ นโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือถอนเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธีกำรที่ระบุใน
ข้อ 5.7.2 (ค) ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
ส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษัทต่อไป
(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ที่สำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557

(ค)

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ 18 – 19 มิถุนำยน 2557

-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตั้งแต่เวลำ
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557

ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครั้งเดียวเต็มจำนวนที่จองซื้อ โดยวิธีชำระเงินมีดังนี้
- หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนำยน 2557 เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่
19 มิถุนำยน 2557 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำร
โอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
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(หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1
วันทำกำรเท่ำนั้น ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ำย
บัญชีธนำคำรที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้ำนหลัง
- หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนำยน 2557 หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 20 มิถุนำยน 2557 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนั้น
ทั้งนี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดังกล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

5.8

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสั่งจ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กำหนด ซึ่งผู้
จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วน
ของตนให้กับบริษัท ต่อไป

(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจอง
ซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ที่ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 18 – 20 มิถุนำยน 2557 โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำที่ที่รับจองซื้อจะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ
ยกเว้นผู้จองซื้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปที่ชำระค่ำจองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือ
เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน ไม่ได้ทั้งนี้
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้ หลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรั พย์ แต่ ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ร ะบุไ ว้ใ นข้ อ 5.2 ซึ่ งผู้ จัด จำหน่ำยหลักทรั พย์ แต่ ละรำยจะ
พิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่นกำรเป็นผู้มีอุปกำรคุ ณลูกค้ำผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือ
บริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย หรือเป็นผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
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หรือบริษัทในเครือของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย รวมถึงปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ ำนผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรือกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือบริษัทใน
เครือของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
5.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกัน กำรจ ำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ใ นข้อ 5.2.1 ซึ่ง ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะพิจำรณำจำกปัจจัยต่ำงๆ เช่นกำรเป็นผู้มี อุปกำรคุณลูกค้ำผู้ที่คำดว่ำจะเป็นลูกค้ำของผู้จัด
จำหน่ ำยหลั กทรัพ ย์ ห รื อ บริ ษั ท ในเครื อ ของผู้ จั ดกำรกำรจั ด จ ำหน่ ำยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำย หรื อ เป็ น ผู้ มี
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือบริษัทในเครือของผู้จัดกำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย รวมถึงปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยหรือบริษัทในเครือของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
5.8.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่กำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้บริหำรของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยบริษัท หรือผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์

5.9.1 กรณีผู้จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย
และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้
จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถ
คืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จอง
ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
คืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี
ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่ ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป

ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

หน้ำ 21

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2 กรณีผู้จองซือ้ ได้รับการจัดสรรหุน้ สามัญน้อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญในส่วนที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อระบุไว้ ในใบจองซื้อ
กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนัก
หักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยใน
ระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว
จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อ
เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จอง
ซื้อได้รับคืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
ทั้งนี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3 กรณีผู้จองซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุน้ ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อ
หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงือ่ นไขการจองซื้อ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อ
ที่ไม่ได้รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนั้นๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับกำรจัดสรร
หุ้นสำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซื้อเพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อตำมเช็คที่ สั่งจ่ำยค่ำจอง
ซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจอง
ซื้อ
5.9.4 กรณีมกี ารยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ บริษัท และ/หรือ
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้นสำมัญและจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญ ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหุ้นสำมัญทันที
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(ข)

กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับ หรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพ ย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วันที่เกิดเหตุกำรณ์ดังกล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่ำวจะดำเนินกำรคืน
เงินค่ำจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรำยนั้นๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำย
เป็นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิด
เหตุกำรณ์ตำม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อ
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้อง
ชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อที่ไม่ได้รับกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงิน
ค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อ
ได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็นนำย
ทะเบียนหุ้นสำมัญให้กับ บริษัท และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื้อในกำรเสนอขำยครั้งนี้ กล่ำวคือ ผู้จองซื้อ
สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสำมัญที่ตนได้รับกำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบ
ไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในได้ทันทีที่อนุญำตให้หุ้นสำมัญ
ของบริษัท เริ่มทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จอง
ซื้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รับใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษัท ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขำย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัท จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รับจัดสรรฝำกไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญ
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้ จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ผู้
จองซื้อฝำกไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในได้ทันทีที่
อนุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษัท ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดำเนินกำรตำมข้อ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่ำว มิฉะนั้นแล้ว
บริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2)
ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี้
บริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรน ำหุ้ น สำมั ญ ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรฝำกไว้ กั บ ศู น ย์ รั บ ฝำกหลั ก ทรั พ ย์ และศู น ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รับกำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรใน
ได้ และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก เลขที่ 600 ผู้
จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บริษัท โดยศูนย์รับฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้รับกำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภำยใน 15 วัน นับจำกวันที่สิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จองซื้อที่
ได้รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้รับกำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้รับใบหุ้ น ซึ่งอำจจะ
ได้รับภำยหลังจำกที่หุ้นสำมัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขำยใน

ทั้งนี้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัท ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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