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1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า Siam Wellness
Group Public Company Limited ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทโดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดงั นี ้
1.1
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้ แบบแสดงรายการข้ อมูลฉบับนี ้ เป็ นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ ป จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 170,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 29.82 ของจานวนหุ้นทีเ่ รี ยกชาระ
แล้ วทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้
ระยะเวลาเสนอขาย
: [●]
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: หุ้นละ [ ● ] บาท
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: [ ● ] บาท
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นวิสามัญเพิม่ ทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
ผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท ซึง่ มีสดั ส่วน
การเสนอขายเป็ นดังนี ้
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
[ ● ] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
[ ● ] หุ้น
ทังนี
้ ้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินจิ ในการ
เปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นสามัญทีจ่ ดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้
ประสบความสาเร็ จในการขายสูงสุด
นิยามทีใ่ ช้ พจิ ารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ ลูกค้ าที่ทาการซื ้อขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ เช่น บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และ
ผู้แนะนาลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังที
้ ่เคย
ติดต่อ ติดต่อในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึง
ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบุคคลข้ างต้ น ที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จาหน่ายตาม
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตวั เอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
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ควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จาหน่ายหลัก ทรัพย์ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงทีม่ ีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จดั การจัดจาหน่ายละรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น หรื อลูกค้ าของผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรื อผู้ที่จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตทีจ่ องหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้ อ 5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุ การคุณของที่ปรึกษาทางการเงินด้ วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีม่ ีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริ ษัทเงินทุน
3. บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพื่อบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
5. บริ ษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น
7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบาเหน็จบานาญข้ าราชการ
11. กองทุนสารองเลี ้ยงชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม ช้ อ (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทังนี
้ ้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้ อ 5.2.1
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ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ /หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
อันดีกบั บริ ษัท เช่นลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทคูค่ ้ า พันธมิตรทางการค้ า ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้ า
สถาบันการเงินที่ตดิ ต่อผู้ให้ คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนทางธุรกิจ ทังที
้ ่ตดิ ต่อในปั จจุบนั
ทีเ่ คยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต รวมถึงพนักงานของบริ ษัท และในกรณีที่เป็ น
นิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบุคคลข้ างต้ น ซึง่ จะจองซื ้อหุ้น
ผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่าย และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทังนี
้ ้ไม่รวมถึง
กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกันตามทีก่ าหนด
ในประกาศ สานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)

2.

1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญชองบริ ษัทที่เสนอขายจานวน 170,000,000 หุ้นในครัง้ นี ้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นเสนอขาย
บริ ษัทจะนาหุ้นสามัญเพิม่ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ซึง่ บริ ษัทได้ ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่
12 เมษายน 2557 ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะดาเนินการให้
รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และ บริ ษัท เอแคป
คอร์ ปอเรท เซอร์ วิสเซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ ว
พบว่าบริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546
เว้ นแต่คณ
ุ สมบัตเิ รื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง่ บริษั ทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญ
รายย่อยไม่ต่ากว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อ เมื่อบริษัทได้ จาหน่ายหุ้นสามัญ
ต่อประชาชน ซึง่ ทาให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริ ษัท
จะดาเนินการให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ข้ อจากัดการโอนหลักฐานการเสนอขาย
หุ้นของบริ ษัทฯจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัท ฯ จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บคุ คลสัญชาติไทยใน
บริ ษัทที่มีจานวนเกินกว่าร้ อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
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การโอนหุ้นของบริ ษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อโอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อรับโอนและลงลายมือชื่อของ
ผู้โอนกับผู้รับโอน และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั กับบริษัทฯได้ เมื่อบริ ษัทฯได้ รับคาร้ อง
ขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทฯ ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว
โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ ร้องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้
ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคาร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไป
ตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริ ษัทในครัง้ นี ้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้น (Price to
Eamings ratio : P/E ) ทังนี
้ ่ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [ ● ] บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิตอ่
หุ้นเท่ากับ [ ● ] เท่า ซึง่ คานวณจากผลประกอบการ [ ● ] ของบริ ษัทซึง่ กาไรสุทธิเท่ากับ [ ● ] ล้ านบาท
เมื่อหารด้ วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกชาระแล้ วภายหลังการนาเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้เท่ากับ 570 ล้ านหุ้น (Fully
Diluted) จะได้ กาไรสุทธิเท่ากับ [ ● ] บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ น
อัตราส่วนร้ อยละ[ ● ] จากอัตรส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลีย่
ในช่วงเวลาระยะเวลา [ ● ] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [ ● ] จนถึงวั นที่ [ ● ] ซึง่ มีคา่ เท่ากับ [ ● ] เท่า
ทังนี
้ ้อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิตอ่ หุ้นดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจราณาถึง
ผลการดาเนินงานในอนาคต
3.

ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึงเปรี ยบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
ของบริ ษัทที่จดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทังนี
้ ้ ในการประเมินดังกล่าวพิจารณาโดยใช้ ราคาเฉลีย่
ของหุ้นที่มีการซื ้อขายย้ อนหลังในช่วงเวลา [ ● ] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [ ● ] จนถึงวันที่ [ ● ] และหารด้ วยอัตรา
กาไรสุทธิตอ่ หุ้นในอดีตโดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคตซึง่ ผลประเมินดังกล่าวมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
บริ ษัท

4.

หมวด
ธุรกิจ

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

ส่วนที่ 3 หน้ า 4

ตลาด ราคาเฉลีย่
รองที่จด (บาท)
ทะเบียน

กาไรสุทธิตอ่
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การเงินงวด
[●]

P/E
(เท่า)
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5.

การจอง การจาหน่ ายและการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียด
วิธีการของซื ้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิด
ปั ญหา อุปสรรคหรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรมและ
เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นครัง้ ในประสบความสาเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.5

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]

5.2.2

ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]
[●]

5.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริ ษัทฯ ซึง่ จะเสนอขาย
แก่ประชาชน จานวน 170,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้ อ 1 ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
มีข้อตกลง การจาหน่ายหุ้นให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครัง้ นี ้เป็ นการจัดจาหน่ายแบบรับประกันผลการ
จาหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิการยกเลิกการจัด
จาหน่าย หุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะดาเนินคืนเงินค่าจองซื ้อทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตาม
้
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ งๆตามทีก่ าหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ตอ่ ไปนี ้
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(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆที่ได้ กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางการเงิน เศรษฐกิจ หรื อ
การเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศอาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคระกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อ
หน่วยงานราชการสัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทังนี
้ ้รายระเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าว
ข้ างต้ นจะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้ สทิ ธิการยกเลิกเสนอขายหุ้น
และการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริ ษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมทังสิ
้ ้นประมาณ [ ● ] บาท ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม่ (VAT) โดยชาระภายใน 7 วัน นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย

5.3.3

ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นทีบ่ ริ ษัทได้ รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท
หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับประมาณ
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น ประมาณ
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5.5

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
55,555
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
[●]
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
[●]
- ค่าจัดพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมาณ
[●]
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
[●]
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
[●]
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]
- ค่าใช้ จ่ายอื่น ** โดยประมาณ
[●]
- รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
้ ้น
[●]
หมายเหตุ ค่าใช้ จา่ ยข้ างต้ นยังไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

5.5

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและ
ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2 ตังแต่
้ วนั ที่ หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
สาหรับผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ใน ข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
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5.6

วิธีจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครัง้ นี ้ ผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร หรื อผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจ ควบคุมบริษัทมใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และ
จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลของบริ ษัททีถ่ กู ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการในการจัดหลักทรัพย์ลงวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มกี ารแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลที่
บริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มกี าร
แก้ ไขเพิ่มเติม
บริ ษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้โดยแบ่งออกเป็ น 2
ส่วนคือ (1) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ [ ● ] หุ้น และ (2) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
จานวน [ ● ] หุ้น อย่างไรก็ดีผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้ การ
จองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ ในการขายสูงสุด
อนึง่ การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้ อ 5 (3)
เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ องการ
รับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทัง้ ที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
5.6.1

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ให้ อยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจานวน
มากน้ อยเท่าก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และ หากยอดการจองซื ้อหุ้น
ของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้ วนตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดรับจองหุ้นสามัญก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื ้อ

5.6.2

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริ ษัท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยจะทาการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดในจานวนมากน้ อย
เท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของ
ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทครบตามที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของ
บริ ษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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5.7

วิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.7.1

ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องซื ้อหุ้นขันต
้ า่ จานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดย
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อลงในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้ องลงนามโดยมีผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทไี่ ม่มีสาเนาบัตรประชาชนให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้ านทีม่ ีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่
มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)
รวมทัง้
แบบสอบถาม Suitability test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้ องขอ)
 ผู้ซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบ
ต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่ายร้ องขอ)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึ่งลงนาม
รั บทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ในกรณี ที่ผ้ ูจัดจ าหน่ายและรั บประกันการจัด
จาหน่ายร้ องขอ)
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 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยมีผ้ มู ีอานาจ
ลงนาม ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ
(ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้ องขอ)
(2) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [ ● ]
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อโดยมีวิธีการ
ชาระเงินดังนี ้
(3.1)
หากทาการจองซื ้อในวันที่ [ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และ
วันที่ [ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระ
เงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
(หรื อเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดย
หากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [ ● ] หรื อวันที่ [ ● ] เท่านัน้ และชื่อ
เจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้ และหากชาระเงินเป็ น
แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้
บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ [ ● ] หากชาระเป็ นเงินโอนให้ แนนบหลักฐานการ
โอนเงินพร้ อมการจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ การช าระเงิ น ค่า จองซื อ้ ผ่า นระบบเงิ น โอนอัต โนมัติ จ ะกระท าได้
เฉพาะผู้จ องซื อ้ ที่ ได้ เ ปิ ดบัญ ชี เ พื่ อซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ กับ ผู้จัด จ าหน่า ย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อ
ชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าว
มีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2)
หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ]
และในวันที่ [ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองจะต้ อง
ชาระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ มจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอนหรื อ
เงินโอนอัตโนมัติเท่านัน้ พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3)
ผู้จ องซื อ้ ที่ ข าระค่า จองซื อ้ หุ้น สามัญ ด้ ว ยเช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ
ดร๊ าฟท์ ให้ ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ แต่ ล ะรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ าบัญชี [ ● ]
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5.7.2

(4) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อม
เงินค่าจองซื ้อตามข้ อ (3) มายื่นความจานงขอจองซื ้อหุ้นและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตังแต่
้ เวลา 9.00น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ [ ● ]
(5) ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ของผู้จองซื ้อ
ทุกรายเข้ าบัญชีของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื ้อ
หุ้นสามัญของผู้จองซื ้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(6) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิก
จองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.1 (1)-(4)
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น
ผู้จองซือ้ ต้ องการกรอกรายละเอียด การจองซื ้อในใบจองหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ถูกต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงรายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื อ้ หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้ องลงนามโดยมีผ้ มู ีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง หรื อ ในกรณี ที่ ไม่มีสาเนาบัต รประชาชนให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้ านที่มีเลขที่บตั รประจาตัวประชาชน หรื อสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่
มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้ อมลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซือ้ เป็ น
ผู้เยาว์ จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สาเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ ผ้ ูเ ยาว์ อ าศัย อยู่พ ร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ ง ) รวมทัง้
แบบสอบถาม Suitability test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้ องขอ)
 ผู้ซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว : สาเนสหนังสือเดินทางหรื อสาเนาใบ
ต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึ่ง
ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ (ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่ายร้ องขอ)
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(2)

(3)

 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่ออกให้ ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึ่งลงนาม
รั บทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ในกรณี ที่ผ้ ูจัดจ าหน่ายและรั บประกันการจัด
จาหน่ายร้ องขอ)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยมีผ้ มู ีอานาจลง
นาม ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
รวมทังแบบสอบถาม
้
Suitability test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื ้อ
(ในกรณีที่ผ้ จู ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้ องขอ)
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ [ ● ]
ผู้จองซื ้อต้ องชาระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
(3.1) หากทาการจองซื ้อในวันที่ [ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
[ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ
ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการ โดย
หากชาระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [ ● ] หรื อลงวันที่ [ ● ] เท่านัน้ และชื่อเจ้ าของ
เช็ ค ต้ องเป็ นชื่ อ เดี ย วกั บ ผู้ จองซื อ้ เท่ า นั น้ และหากช าระเป็ นแคชเชี ย ร์ เช็ ค
หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับแต่ไม่เกินวันที่
[ ● ] หากชาระเป็ นเงินโอนให้ แนบหลักฐานการโอนเงินพร้ อมการของซื ้อโดย
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(4)

(5)

(6)

5.8

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ ายไม่ รับชาระการจองซื อ้
ด้ วยเงินสด
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองผ่านระบบอัตโนมัติ จะกระทาได้ เฉพาะผู้จ องซื ้อที่ได้ เปิ ด
บัญชีธนาคารเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่า
ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ดังกล่าวมีผลบังคับแล้ วใน
วันจองซื ้อ
(3.2) หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ● ] และใน
วันที่ [ ● ] ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อ
ครัง้ เดียว เต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยชาระเงินเป็ นเงินโอนหรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่านัน้
พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
(3.3) ผู้จองซื ้อที่ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีด
คร่ อมสัง่ จ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2.1 โดยสัง่ จ่าย [ ● ] และในกรณีเงินโอน ให้ โอนเข้ าบัญชีเลขที่ [ ● ] โดย
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอด
จองซื ้อรวมเข้ า
[●]
ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่า
จองซื ้อตามข้ อ (3) มายื่นความจานงขอจองซื ้อหุ้นและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [ ● ]
ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะไม่รับจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชี
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการ
จองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ วจะยกเลิกการจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสทิ ธิยกเลิก
การจองของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.2 (1)-(4)

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื อ้ หุ้ นสามัญ เกิ น กว่ า จ านวนหุ้ นสามัญ ที่ เ สนอขายแก่ ผ้ ู มี อุ ป การคุ ณ ของ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 ซึง่ ดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์พิจารณาจากปั จจัยได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์
ผ่ า นผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ห รื อการมี ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ องด้ านวาณิ ช ธนกิ จ หรื อ ด้ านอื่ น ๆ กั บ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เป็ นต้ น
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5.8.2

5.9

สาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท และ/
หรื อบริ ษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริ ษัท

วิธีการคืนเงืนค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
(1)
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเงิ นนค่าจองซือ้ หุ้นโดยไม่มีหักดอกเบี ้ยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้ าที่รับผิดชอบการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พเนกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบของ
ซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(2)
ในกรณีผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามตานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองหุ้นสาหรับการจองซื ้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ ผ้ จู องซือ้ ที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื ้อโดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบการจอง
ซื ้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจองซือ้ ทังนี
้ ก้ รณี ไม่สามารถคืนเงิ นให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้ าที่รับผิดชอบการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบของ
ซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(3)
ในกรณี ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ และ/หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ้
ดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องติดต่อรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจองซื ้อ
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(4)

5.10

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก)
กรณีเกิดเหตุการ์ ณตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จดั การ
การจัด จาหน่า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่า ยใช้ สิท ธิ ยกเลิก การเสนอขายหุ้น และการจัด
จาหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จองได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข)
กรณี เกิ ดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ายหหลักทรัพย์ภ ายใน
5 วันทาการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้ อ (ก) หรื อ (ข) และผู้จองซื ้อได้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ผ้ จู ดั
จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ที่ รั บ จองหุ้น จากผู้ จองซื อ้ หุ้ นที่ ย กเลิ ก การซื อ้ บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จ ะ
ดาเนินการคืนเงิ นค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบีย้ หรื อค่าสียหายใดๆแก่ผ้ จู องรายนัน้ ๆ โดยจะ
สัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการ
จองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตามข้ อ (ข) ทังนี
้ ้กรณีไม่สามารถคืนเงินแก่ผ้ จู องซื ้อได้ ใน
กาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัด จาหน่ายหลัก ทรั พย์ มีหน้ าที่รั บผิด ชอบการส่งคื นเงิ นดัง กล่า ว
จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเงิน
ค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่
สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ ดี ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงิ นค่าจองซือ้ หุ้นทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไวในใบของซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับ
เงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ น
นายทะเบียนหุ้นให้ กบั บริษัทฯ และให้ บริ การรับฝากหุ้นทีจ่ องซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถ
ใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้
เพื่อให้ ผ้ จู องสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัท
เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ซึง่ แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึง่ ผู้จองซื ้อจะ
ไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ ใบหุ้น ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี ้ ผู้จองจะสามารถเลือกบริ ษัทดาเนินการในกรณีหนึง่ ใน สามกรณีดงั นี ้
5.8.2

สาหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท และ/
หรื อบริ ษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริ ษัท
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5.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จอง
ซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีผ้ ถู ือหุ้นของผู้ออกหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อยูก่ รณีนี ้ บริ ษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
สามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ที่ปิดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดาเนินการตามข้ อ 5.10.1 ชื่อผู้จองซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้ องตรงกับ
ชื่อเจ้ าของบัญชีซือ้ ขายตลาดหลักทรัพย์ ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีบริ ษัท หลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี ้บริ ษัทจะ
ดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่
ปิ ดการจองซื ้อ
ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญ
ตามที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อบริ ษัทโดนศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นสามัญทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่า
จะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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