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1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษทั สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีชื่อภาษาอักกฤษว่า Siam Wellness
Group Public Company Limited ที่ตั้กสานักกานใหญ่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสกเคราะห์ แขวกดินแดก เขตดินแดก
กรุกเทพฯ 10400 ประสกค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทโดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ดักนี้
1.1
ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนภายใต้แบบแสดกรายการข้อมูลฉบับนี้ เป็นการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอก บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดักนี้
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย : หุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย : 170,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.82 ขอกจานวนหุ้นทีเ่ รียกชาระ
แล้วทั้กหมดภายหลักการเสนอขายในครัก้ นี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: [●]
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: หุ้นละ [ ● ] บาท
มูลค่ารวมขอกหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: [ ● ] บาท
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นวิสามัญเพิม่ ทุนทั้กหมดในครั้กนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนต่อประชาชน
ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท ซึ่กมีสัดส่วน
การเสนอขายเป็นดักนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
[ ● ] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
[ ● ] หุ้น
ทั้กนี้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสกวนสิทธิในการใช้ดุลยพินจิ ในการ
เปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นสามัญทีจ่ ัดสรรให้แก่ผู้ลกทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจอกซื้อหุ้นสามัญครั้กนี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูกสุด
นิยามทีใ่ ช้พจิ ารณาประเภทขอกนักลกทุนมีดกั ต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึก ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติ
บุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลกทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์
ทากธุรกิจ เช่น บริษัทคูค่ ้า ผูใ้ ห้คาปรึกษาทากธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุนด้านข้อมูลทากธุรกิจ และ
ผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กที่เคย
ติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผูท้ ี่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และในกรณีที่เป็นนิติบคุ คลจะรวมถึก
ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ พนักกานขอกบุคคลข้ากต้น ที่จอกซื้อหุ้นผ่านผูจ้ ัดจาหน่ายตาม
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กนี้ ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตัวเอก ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ

231

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยขอกตนเอก รวมทัก้ ผู้ที่เกีย่ วข้อกขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อกหลักเกณฑ์ เกื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลกวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึกทีม่ ีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จัดการจัดจาหน่ายละรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอปุ การคุณขอกผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะรวมถึก นักลกทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือลูกค้าขอกผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือผู้ที่จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ต้อกการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตทีจ่ อกหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 5.2.1 และรวมถึกผู้มีอุปการคุณขอกที่ปรึกษาทากการเกินด้วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึก ผู้ลกทุนประเภทสถาบันทีม่ ีลักษณะใดลักษณะหนึ่กดักต่อไปนี้
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษัทเกินทุน
3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินขอกตนเอก หรือเพื่อบริหารกอกทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครกการลกทุนที่จัดตั้กขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเกินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟอกซิเอร์
4. บริษัทเครดิตฟอกซิเอร์
5. บริษัทประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการกบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้กขึ้น
7. ธนาคารแห่กประเทศไทย
8. สถาบันการเกินระหว่ากประเทศ
9. กอกทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเกิน
10. กอกทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
11. กอกทุนสารอกเลี้ยกชีพ
12. กอกทุนรวม
13. ผู้ลกทุนต่ากประเทศซึก่ มีลักษณะเดียวกับผู้ลกทุนตาม ช้อ (1) ถึก (12) โดยอนุโลม
ทั้กนี้นักลกทุนสถาบันสามารถจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้อ 5.2.1
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ผู้มีอุปการคุณของบริษทั หมายถึก บุคคลธรรมดา และ /หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทากธุรกิจ
อันดีกับบริษัท เช่นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่คา้ พันธมิตรทากการค้า ผู้มีความสัมพันธ์ทากการค้า
สถาบันการเกินที่ตดิ ต่อผู้ให้คาปรึกษาทากธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทากธุรกิจ ทั้กที่ตดิ ต่อในปัจจุบัน
ทีเ่ คยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึกพนักกานขอกบริษัท และในกรณีที่เป็น
นิติบุคคลจะรวมถึกผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักกานขอกบุคคลข้ากต้น ซึ่กจะจอกซื้อหุน้
ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่าย และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้กนี้ไม่รวมถึก
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อกกันตามทีก่ าหนด
ในประกาศ สานักกาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่อกการจอก การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

2.

1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญชอกบริษัทที่เสนอขายจานวน 170,000,000 หุ้นในครั้กนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมขอกบริษัททุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุน้ เสนอขาย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเพิม่ ไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ ซึ่ก บริษัทได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เมื่อวันที่
12 เมษายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นขอกบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะดาเนินการให้
รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้กนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และ บริษัท เอแคป
คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทากการเกินได้ พิจารณาคุณสมบัติขอกบริษัทแล้ว
พบว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เรื่อก การรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลกวันที่ 24 มีนาคม 2546
เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่อกการกระจายการถือหุ้นให้แก่นกั ลกทุนรายย่อย ซึ่กบริษัทจะต้อกมีผู้ถือหุ้นสามัญ
รายย่อยไม่ต่ากว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ขอกทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ว
และผู้ถือหุ้นดักกล่าวแต่ละรายต้อกถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อ เมื่อบริษัทได้จาหน่ายหุ้นสามัญ
ต่อประชาชน ซึก่ ทาให้บริษัทมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัท
จะดาเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ข้อจากัดการโอนหลักฐานการเสนอขาย
หุ้นขอกบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่ากไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญขอกบริษัท จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดักกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นขอกบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทที่มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ขอกจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้กหมด
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การโอนหุ้นขอกบริษัท จะสมบูรณ์เมื่อโอนได้สลักหลักใบหุ้น โดยระบุชื่อรับโอนและลกลายมือชื่อขอก ผู้
โอนกับผู้รับโอน และส่กมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันกับบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้อกขอให้
ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว แต่จะใช้ยืนยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว
โดย
บริษัทจะลกทะเบียนการโอนหุ้น ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ร้อกขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่
ถูกต้อกสมบูรณ์ บริษัทจะแจ้กแก่ผู้ยื่นคาร้อกขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไป
ตามกฎข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535
ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทในครัก้ นี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to
Eamings ratio : P/E ) ทั้กนี่ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ [ ● ] บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อ
หุ้นเท่ากับ [ ● ] เท่า ซึก่ คานวณจากผลประกอบการ [ ● ] ขอกบริษัทซึก่ กาไรสุทธิเท่ากับ [ ● ] ล้านบาท
เมื่อหารด้วยจานวนหุ้นสามัญที่ออกชาระแล้วภายหลักการนาเสนอขายหุ้นในครั้กนีเ้ ท่ากับ 570 ล้านหุ้น (Fully
Diluted) จะได้กาไรสุทธิเท่ากับ [ ● ] บาท โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดักกล่าวคิดเป็น
อัตราส่วนร้อยละ[ ● ] จากอัตรส่วนราคาต่อกาไรสุทธิขอกหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ย
ในช่วกเวลาระยะเวลา [ ● ] เดือน ตัก้ แต่วันที่ [ ● ] จนถึกัวนที่ [ ● ] ซึ่กมีคา่ เท่ากับ [ ● ] เท่า
ทั้กนี้อตั ราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นดักกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยักมิได้พิจราณาถึก
ผลการดาเนินกานในอนาคต
3.

ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุน้ ที่เสนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึกเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
ขอกบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ทั้กนี้ ในการประเมินดักกล่าวพิจารณาโดยใช้ราคาเฉลี่ย
ขอกหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลักในช่วกเวลา [ ● ] เดือน ตัก้ แต่วนั ที่ [ ● ] จนถึกวันที่ [ ● ] และหารด้วยอัตรา
กาไรสุทธิต่อหุน้ ในอดีตโดยที่ยกั มิได้พิจารณาถึกผลการดาเนินกานในอนาคตซึก่ ผลประเมินดักกล่าวมีรายละเอียด
ดักต่อไปนี้
บริษัท

4.

หมวด
ธุรกิจ

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -
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ตลาด ราคาเฉลี่ย
รอกที่จด (บาท)
ทะเบียน

กาไรสุทธิต่อ
หุ้นสาหรับกบ
การเกินกวด
[●]

P/E
(เท่า)
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5.

การจอง การจาหน่ายและการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายขอสกวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลกรายละเอียด
วิธีการขอกซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนักสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินกาน ทั้กนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลกทุนอย่ากเป็นธรรมและ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้กในประสบความสาเร็จสูกสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครั้กนีเ้ ป็นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.5

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]
[●]

5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1

เกื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ตกลกมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนขอกบริษัท ซึ่กจะเสนอขายแก่
ประชาชน จานวน 170,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้อตกลก การจาหน่ายหุ้นให้เป็นไปตามเกื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนักสือสัญญาแต่กตั้กผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครัก้ นี้เป็นการจัดจาหน่ายแบบรับประกันผลการ
จาหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ากไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิการยกเลิกการจัด
จาหน่าย หุ้นในครัก้ นี้ โดยจะดาเนินคืนเกินค่าจอกซื้อทัก้ จานวนให้แก่ผู้จอกซื้อทั้กหมดตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ กๆตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่กรวมถึกเหตุการณ์ต่อไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกื่อนไขใดๆที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลกอย่ากมีนัยสาคัญทากการเกิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมือกทั้กในประเทศและต่ากประเทศอาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัก้ นี้
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักกานคระกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยกานราชการสัก่ ระกับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่กมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้กนี้รายระเอียดและเกื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดักกล่าว
ข้ากต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเกื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้กผูจ้ ัดจาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้สิทธิการยกเลิกเสนอขายหุ้น
และการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จะดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อให้กับผู้จอกซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริษัทตกลกจ่ายเกินค่าตอบแทนการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมทั้กสิ้นประมาณ [ ● ] บาท ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิม่ (VAT) โดยชาระภายใน 7 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3

ประมาณการจานวนเกินค่าหุ้นทีบ่ ริษัทได้รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ● ] บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ
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5.5

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
55,555
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดกรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
[●]
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
[●]
- ค่าจัดพิมพ์หนักสือชี้ชวน ใบจอกซื้อหุ้น โดยประมาณ
[●]
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
[●]
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าขอกการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
[●]
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[●]
- ค่าใช้จ่ายอื่น ** โดยประมาณ
[●]
- รวมค่าใช้จา่ ยทัก้ สิ้น
[●]
หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยข้ากต้นยักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึก ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทากการเกิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

5.5

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและ
ใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ตั้กแต่วันที่ หนักสือชีช้ วนมีผลใช้บักคับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและใบจอกหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ใน ข้อ 5.2.1 ตั้กแต่วันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บกั คับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ
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5.6

วิธีจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครัก้ นี้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอก ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจ ควบคุมบริษัทมใหญ่ บริษัทย่อยขอกตนเอก และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบุคคลดักกล่าว และ
จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลขอกบริษัททีถ่ ูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อกหลักเกณฑ์เกื่อนไข และวิธีการในการจัดหลักทรัพย์ลกวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่
บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อกการจอก
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มกี าร
แก้ไขเพิ่มเติม
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสกค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้กนี้โดยแบ่กออกเป็น 2
ส่วนคือ (1) ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ [ ● ] หุ้น และ (2) ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
จานวน [ ● ] หุ้น อย่ากไรก็ดีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสกวนสิทธิ
ในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นกั ลกทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การ
จอกซื้อหุ้นครั้กนี้ประสบความสาเร็จ ในการขายสูกสุด
อนึ่กการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้กนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้อกกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 5 (3)
เรื่อกการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ขอกข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์ แห่กประเทศไทย เรื่อกการ
รับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลกวันที่ 22 มกราคม 2544
(รวมทัก้ ที่มีการแก้ไขเพิม่ เติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินจิ ขอกผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวน
มากน้อยเท่าก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้และ หากยอดการจอกซื้อหุ้น
ขอกผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วนตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสกวนสิทธิ ในการปิดรับจอกหุน้ สามัญก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจอกซื้อ

5.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณขอกบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจขอกคณะกรรมการ บริษัท
สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอก
ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทครบตามที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสกวนสิทธิในการปิดรับจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้มีอุปการคุณขอก
บริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอกซื้อ
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5.7

วิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.7.1

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกปฏิบัติตามวิธกี ารดักนี้
(1) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคณ
ู ขอก 100 หุ้น โดย
ผู้จอกซื้อต้อกกรอกรายละเอียดการจอกซื้อลกในใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อก
ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอกซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบคุ คลนั้นพร้อมประทับตรา
สาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
:
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก หรือในกรณีที่ไม่มีสาเนาบัตรประชาชนให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านทีม่ ีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่
มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้อกแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และ
สาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก)
รวมทั้ก
แบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้อกขอ)
 ผู้ซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว : สาเนาหนักสือเดินทากหรือสาเนาใบ
ต่ากด้าว พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก รวมทั้กแบบสอบถาม Suitability test ซึ่ก
ลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่ายร้อกขอ)
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอก
สาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอก
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือ
สาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่ กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก รวมทั้กแบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจั ด
จาหน่ายร้อกขอ)
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 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ : สาเนาหนักสือสาคัญจัดตัก้
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจอกซื้อพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจ
ลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่
กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
รวมทั้กแบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ อกซื้อ
(ในกรณีที่ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้อกขอ)
(2) ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกานและสาขาขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจอกซื้อคือเวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น. ขอกวันที่ [ ● ]
(3) ผู้จอกซื้อต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อโดยมีวิธกี าร
ชาระเกินดักนี้
(3.1)
หากทาการจอกซื้อในวันที่ [ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น. และ
วันที่ [ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 12.00 น. ผู้จอกซื้อจะต้อกชาระ
เกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอน เกินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้
จากสานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดย
หากชาระเป็นเช็คให้ลกวันที่ [ ● ] หรือวันที่ [ ● ] เท่านั้น และชื่อ
เจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จอกซื้อเท่านั้น และหากชาระเกินเป็น
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลกวันที่ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้
บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ [ ● ] หากชาระเป็นเกินโอนให้แนนบหลักฐานการ
โอนเกินพร้อมการจอกซื้อ
ทั้ก นี้ การช าระเกิ น ค่ า จอกซื้ อ ผ่ า นระบบเกิ น โอนอั ต โนมั ติ จ ะกระท าได้
เฉพาะผู้ จ อกซื้ อ ที่ ได้ เ ปิด บั ญ ชี เ พื่ อซื้ อ ขายหลั กทรั พ ย์ กั บ ผู้จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้กความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อ
ชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอนเกินอัตโนมัติดักกล่าว
มีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ
(3.2)
หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ [ ● ]
และในวันที่ [ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ผู้จอกจะต้อก
ชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็ มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอนหรือ
เกินโอนอัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
(3.3)
ผู้ จ อกซื้ อ ที่ ข าระค่ า จอกซื้ อ หุ้ น สามั ญ ด้ ว ยเช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ
ดร๊ า ฟท์ ให้ ขี ด คร่ อ มสั่ ก จ่ า ยผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ แต่ ล ะรายจะ
ดาเนินการโอนเกินขอกยอดจอกซื้อรวมเข้าบัญชี [ ● ]
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5.7.2

(4) ผู้จอกซื้อต้อกนาใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเอกสารประกอบการจอกซื้อในข้อ (1) พร้อม
เกินค่าจอกซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจานกขอจอกซื้อหุ้นและชาระเกินได้ที่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้กแต่เวลา 9.00น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอก
วันที่ [ ● ]
(5) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ขอกผู้จอกซื้อ
ทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเกิน และจะตัดสิทธิการจอกซื้อ
หุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บเกินครั้กแรก
(6) ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและได้ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิก
จอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (1)-(4)
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้
(1) ผู้จอกจะต้อกจอกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกเป็นทวีคูณขอก 100 หุ้น
ผู้จอกซื้อต้อกการกรอกรายละเอียด การจอกซื้อในใบจอกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ถูกต้อก
ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลกรายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอกซื้ อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตรา
สาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
 ผู้จอกซื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและ
ลกนามรั บรอกสาเนาถู กต้ อก หรือ ในกรณีที่ ไม่ มีสาเนาบัต รประชาชนให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่
มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้อกแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และ
สาเนาทะเบี ย นบ้ า นที่ ผู้ เ ยาว์ อ าศั ย อยู่ พ ร้ อ มลกนามรั บ รอกส าเนาถู ก ต้ อ ก) รวมทั้ ก
แบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้อกขอ)
 ผู้ซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว : สาเนสหนักสือเดินทากหรือสาเนาใบ
ต่ากด้าว พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก รวมทั้กแบบสอบถาม Suitability test ซึ่ก
ลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่ายร้อกขอ)
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(2)

(3)

 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอก
สาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอก
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือ
สาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่ กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก รวมทั้กแบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ (ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจั ด
จาหน่ายร้อกขอ)
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ : สาเนาหนักสือสาคัญจัดตั้ก
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจอกซื้อพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจลก
นาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่
กรณี) ขอกผูม้ ีอานาจลกนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
รวมทัก้ แบบสอบถาม Suitability test ซึ่กลกนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จอกซื้อ
(ในกรณีที่ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายร้อกขอ)
ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกานขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจอกซื้อ คือ ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00
น. ขอกวันที่ [ ● ]
ผู้จอกซื้อต้อกชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ ดักนี้
(3.1) หากทาการจอกซื้อในวันที่ [ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. และวันที่
[ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 12.00 น. ผู้จอกซื้อจะต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อ
ครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียก
เก็บเกินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดย
หากชาระเป็นเช็คให้ลกวันที่ [ ● ] หรือลกวันที่ [ ● ] เท่านั้น และชื่อเจ้าขอก
เช็ ค ต้ อ กเป็ น ชื่ อ เดี ย วกั บ ผู้ จ อกซื้ อ เท่ า นั้ น และหากช าระเป็ น แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค
หรือดร๊าฟท์ ให้ลกวันที่ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับแต่ไม่เกินวันที่
[ ● ] หากชาระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการขอกซื้อโดย
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(4)

(5)

(6)

5.8

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่รับชาระการจองซื้ อ
ด้วยเงินสด
ทั้กนี้ การชาระเกินค่าจอกผ่านระบบอัตโนมัติ จะกระทาได้เฉพาะผู้จ อกซื้อที่ได้เปิด
บัญชีธนาคารเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้กความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อชาระค่า
ภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และระบบการโอนเกินอัตโนมัติ ดักกล่าวมีผลบักคับแล้วใน
วันจอกซื้อ
(3.2) หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ [ ● ] และใน
วันที่ [ ● ] ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ผู้จอกซื้อจะต้อกชาระค่าจอกซื้อ
ครั้กเดียว เต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเกินเป็นเกินโอนหรือเกินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
(3.3) ผู้จอกซื้อที่ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่กจ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 โดยสั่กจ่าย [ ● ] และในกรณีเกินโอน ให้โอนเข้าบัญชีเลขที่ [ ● ] โดย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเกินขอกยอด
จอกซื้อรวมเข้า
[●]
ผู้จอกซื้อต้อกนาใบจอกหุ้นสามัญเพิ่มทุน เอกสารประกอบการจอกซื้อในข้อ (1) พร้อมเกินค่า
จอกซื้อตามข้อ (3) มายื่นความจานกขอจอกซื้อหุ้นและชาระเกินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา
16.00 น. ขอกวันที่ [ ● ]
ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะไม่รับจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊าฟท์ ขอกผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชี
ขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเกิน และจะตัดสิทธิการ
จอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ
เกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกินครั้กแรก
ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและได้ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้วจะยกเลิกการจอก
ซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิยกเลิก
การจอกขอกผู้จอกซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (1)-(4)

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สาหรับผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณี ที่ มี ก ารจอกซื้ อ หุ้ น สามั ญ เกิ น กว่ า จ านวนหุ้ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก่ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ขอก
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ซึ่ก ดุลยพินิจขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์พิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์
ผ่ า นผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ การมี ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ กด้ า นวาณิ ช ธนกิ จ หรื อ ด้ า นอื่ น ๆ กั บ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เป็นต้น
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5.8.2

5.9

สาหรับผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ในกรณีที่มีการจอกซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจขอกคณะกรรมการขอกบริษัท

วิธีการคืนเงืนค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
(1)
ในกรณีที่ผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินนค่าจอกซื้อหุ้นโดยไม่มีหั กดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้จอกซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่าย
ผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกซื้อที่ระบุไว้
ในใบจอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้
ในกาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พเนกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบขอก
ซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(2)
ในกรณีผู้จอกซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามตานวนหุ้นที่จอกซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกหุ้นสาหรับการจอกซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จอกซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จอกซื้อโดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบการจอก
ซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ใน
กาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จั ดจาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบขอก
ซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
(3)
ในกรณีผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่อกจากปฏิบัติผิดเกื่อนไขการจอกซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามเช็คค่าจอกซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดาเนินการคืนเช็คค่าจอกซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อดักกล่าวจะต้อกติดต่อรับเช็คฉบับดักกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ
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(4)

5.10

ในกรณีมีการยกเลิกการจอกซื้อ
(ก)
กรณีเกิดเหตุการ์ณตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.1 เกื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัด การ
การจั ด จาหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยใช้ สิท ธิ ยกเลิ ก การเสนอขายหุ้ น และการจั ด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จอกได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข)
กรณีเกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้อกระกับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่กมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได้ ผู้จอกซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จอกซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอกจะต้อกแจ้กความประสกค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหหลักทรัพย์ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดักกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จอกซื้อได้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์ผู้จัด
จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ รั บ จอกหุ้ น จากผู้ จ อกซื้ อ หุ้ น ที่ ย กเลิ ก การซื้ อ บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ จ ะ
ดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าสียหายใดๆแก่ผู้จอกรายนั้นๆ โดยจะ
สั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมสั่กจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์
ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการ
จอกซื้อหรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ข) ทั้กนี้กรณีไม่สามารถคืนเกินแก่ผู้จอกซื้อได้ใน
กาหนดเวลาดั กกล่ าว ผู้จัด จาหน่ายหลัก ทรัพย์ มีหน้ าที่รั บผิด ชอบการส่กคื นเกิ นดัก กล่า ว
จะต้อกชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวนจากจานวนเกิน
ค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่
สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกิ นค่าจอกซื้อหุ้ นทาก
ไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบขอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับ
เกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลกรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากหุ้นที่จอกซื้อในการเสนอขายครัก้ นี้กล่าวคือ ผู้จอกซื้อสามารถ
ใช้บริการขอกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้กนี้
เพื่อให้ผู้จอกสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญขอกบริษัท
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ซึก่ แตกต่ากกับกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์จะขอรับใบหุน้ ซึ่กผู้จอกซื้อจะ
ไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้ใบหุน้ ดักนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนใน
ครั้กนี้ ผู้จอกจะสามารถเลือกบริษทั ดาเนินการในกรณีหนึ่กใน สามกรณีดักนี้
5.8.2

สาหรับผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ในกรณีที่มีการจอกซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท และ/
หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจขอกคณะกรรมการขอกบริษัท
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5.10.1 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อไม่ประสกค์ขอรับใบหุ้นแต่ประสกค์จะใช้บริการขอกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยผู้จอก
ซื้อประสกค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีผู้ถือหุ้นขอกผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่กผู้จอกซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
สามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผจู้ อกซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันที่ปิดการจอกซื้อ ในกรณีนี้
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญขอกบริษัททาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย
ในกรณีผู้จอกซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 5.10.1 ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายตลาดหลักทรัพย์ ที่ผู้จอกซื้อประสกค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีบริษัท หลักทรัพย์
ดักกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสกวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผู้จอกซื้อตามข้อ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อไม่ประสกค์ขอรับใบหุ้นแต่ประสกค์จะใช้บริการขอกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อก
ซื้อประสกค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัทหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี้บริษัทจะ
ดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จอกซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอกซื้อภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่
ปิดการจอกซื้อ
ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์และหากผู้จอกซื้อต้อกการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อสามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่กจะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญ
ตามที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อขอกผู้จอกซื้อบริษัทโดนศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่กมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จอกซื้อหุ้นสามัญทากไปรษณีย์
ลกทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นภายใน 15 วันนับจากวันปิดการจอกซื้อ ในกรณีนี้
ผู้จอกซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่า
จะได้รับใบหุ้น ซึ่กอาจจะได้รับภายหลักจากที่หุ้นสามัญขอกบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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