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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
: 20 - 22 ตุลาคม 2557
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.25 บาท
ราคาเสนอขายต่อประชาชน
: หุ้นละ 1.70 บาท/หุ้น
มูลค่ารวมขอกหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: 289 ล้านบาท

1.2

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทัก้ หมดในครั้กนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่าน
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท ซึก่ มีสัดส่วนการเสนอ
ขายเป็นดักนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
85,000,000
หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
85,000,000
หุ้น
ทั้กนี้ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ ายและรับ ประกันการจ าหน่ ายขอสกวนสิท ธิ ในการใช้ดุ ลยพิ นิจในการ
เปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลกทุนในแต่ละประเภทเพื่อให้การจอกซื้อหุ้นสามัญครั้กนี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูกสุด
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นิยามทีใ่ ช้พจิ ารณาประเภทขอกนักลกทุนมีดกั ต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึก ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรือ
นิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขาย
หลั กทรัพ ย์ ลูก ค้า ด้า นวาณิ ชธนกิ จ เป็ นต้ น ผู้ ที่ได้เ ข้า ร่ว มรั บฟั กการนาเสนอข้อ มูล การเสนอขาย
หลักทรัพย์ขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทากธุรกิจกับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทากธุรกิจ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อก ผู้ที่ให้การสนับสนุน
ด้ า นข้ อ มู ล ทากธุ ร กิ จ และผู้ แ นะน าลู ก ค้ า /ธุ ร กิ จ เป็ น ต้ น หรื อ ผู้ ที่ มี อุ ป การคุ ณ ขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กที่เคยติดต่อ ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต และใน
กรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึกผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้บริหาร และ/หรือ พนักกานขอกบุคคลข้ากต้น ที่จอกซื้อ
หุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้กนี้ ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตัวเอก ผู้ บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่อ ยขอกตนเอกรวมทั้ กผู้ ที่ เ กี่ ยวข้ อ กขอกผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อก
หลักเกณฑ์ เกื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลกวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะรวมถึกนักลกทุนสถาบันที่เคยเป็นลูกค้า
ขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึกนักลกทุนสถาบันที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้อกการชักชวนให้เป็น
ลูกค้าในอนาคตที่จอกหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึก ผู้ลกทุนประเภทสถาบันทีจ่ อกซื้อหุ้นสามัญผ่านจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่กตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ.17/2551 เรื่อกการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์ ดักต่อไปนี้
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
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11. กอกทุนสารอกเลี้ยกชีพ
12. กอกทุนรวม
13. ผู้ลกทุนต่ากประเทศซึ่กมีลักษณะเดียวกับผู้ลกทุนตาม ข้อ (1) ถึก (12) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษทั หมายถึก บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่กทาคุณประโยชน์ ให้
คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือใด ๆ ไม่ว่าโดยตรก หรือโดยอ้อมต่อบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด
(มหาชน) เช่นลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่คา้ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Suppliers) พันธมิตรทากการค้า ผู้มี
ความสัมพันธ์ทากการค้า สถาบันการเกินที่ติดต่อผู้ให้คาปรึกษาทากธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนทากธุรกิจ
ทั้กที่ติดต่อในปัจจุบัน ทีเ่ คยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึกพนักกานขอกบริษัทและ
พนักกานขอกบริษัทย่อยขอกบริษทั และในกรณีที่เป็นนิติบคุ คลจะรวมถึก ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้บริหาร
และ/หรือ พนักกานที่ทากานกับบุคคลต่าก ๆ ข้ากต้น ซึก่ จะจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่าย และ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทั้กนี้ไม่รวมถึกการจัดสรรให้แก่ตนเอก กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบริษัทตามที่กาหนดใน
ประกาศ สานักกาน ก.ล.ต. ที่ ทจ.29/2551 เรื่อกการจอก การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณ
ดักกล่าวต้อกจอกซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 เท่านั้น
1.3

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

1.4

ตลาดรองของหุน้ เสนอขาย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ซึ่กบริษัทได้ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ให้พิจารณารับหุ้นขอกบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริษัทจะ
ดาเนินการให้รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทั้กนี้ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และ
บริษัท เอแคป คอร์ปอร์เรท เซอร์วิสเซส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทากการเกินได้พิจารณาคุณสมบัติขอก
บริษัทแล้วพบว่าบริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่ กประเทศไทย เรื่อก
การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน ใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2546 ฉบับลกวันที่ 24 มีนาคม
2546 เว้นแต่คุณสมบัติเรื่อกการกระจายการถือหุ้นให้แก่นักลกทุนรายย่อย ซึ่กบริษัทจะต้อกมีผู้ถือหุ้น
สามัญรายย่อยไม่ต่ากว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ขอกทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้ว และผู้ถือหุ้นดักกล่าวแต่ละรายต้อกถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อ เมื่อบริษัทได้จาหน่ายหุ้น
สามัญต่อประชาชน ซึ่กทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ว บริษัท
จะดาเนิ น การเพื่ อให้ต ลาดหลั กทรั พย์ แห่ กประเทศไทยรับ หุ้น เป็น หลั ก ทรั พย์ จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็มเอไอ ต่อไป
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1.5

2.

ข้อมูลอืน่ ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย เรื่อก การห้ามผู้บริหาร หรือ
ผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้อกขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 ลกวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมทั้กที่มีการแก้ไขเพิ่มเติ ม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ ถือหุ้นก่อนวั นที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่ อ
ประชาชนนาหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลกสภาพเป็นหุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ขอกทุนที่
ชาระแล้วภายหลักการเสนอขายในครั้กนี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นขอก
บริษัท เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลักจากวันที่หุ้นขอกบริษัททาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่กห้ามขายสามารถขายหุ้น หรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขายได้
จานวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่กห้ามขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกห้ามขาย
จานวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขาย
หุ้นขอกบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดการโอน อย่ากไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญขอกบริษัท จะ
กระทามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดักกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นขอกบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทที่มีจานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ขอกจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้กหมด
การโอนหุ้นขอกบริษัท จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลักใบหุ้น โดยระบุชื่อผูร้ ับโอนและลกลายมือชือ่ ขอก
ผู้โอนกับผู้รับโอนและส่กมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้อกขอให้
ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ได้ลกทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะ
ลกทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ร้อกขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้อก
สมบูรณ์ บริษัทจะแจ้กแก่ผู้ยื่นคาร้อกขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎ
ข้อบักคับขอกตลาดหลักทรัพย์แห่กประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญขอกบริษัทในครั้กนี้ พิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Eamings ratio : P/E ) ทั้กนี้ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อ
กาไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ 24.29 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมาตั้กแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 เท่ากับ 40.01 ล้านบาท หุ้นสามัญที่ออกชาระแล้วภายหลักการ
นาเสนอขายหุ้นในครั้กนี้เท่ากับ 570 ล้านหุ้น (Fully Diluted) จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้น เท่ากับ 0.07 บาท ต่อหุ้น
โดยอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่ เสนอขายดักกล่าวคิดเป็นอัตราส่ว นร้อยละ 54.78 จากอัตราส่วนราคา
ต่ อ ก าไรสุ ท ธิ ข อกตลาดหลั ก ทรั พ ย์ เอ็ ม เอ ไอ เฉลี่ ย ในช่ ว กเวลา ตั้ ก แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2556 จนถึ ก วั น ที่
30 กันยายน 2557 ซึ่กมีค่าเท่ากับ 44.33 เท่า ซึ่กเป็นตลาดรอกที่หลักทรัพย์ขอกบริษัทฯ จะเข้าจดทะเบียน ทั้กนี้
อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิดักกล่าวจะคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยักมิได้พิจารณาถึกผลการ
ดาเนินกานในอนาคต
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3.1

ข้อมูลทากการเกินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเ่ สนอขาย
เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย จึกเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
(Price to Eamings ratio : P/E ) ขอกบริษัทในช่วก 1 กรกฎาคม 2556 ถึก 30 มิถุนายน 2557 กับตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทั้กนี้ เฉลี่ยขอกหุ้นที่มีการซื้อขายย้อนหลักในช่วกเวลา 12 เดือน ตั้กแต่วันที่ 1 ตุลาคม
2556 จนถึกวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีรายละเอียดดักต่อไปนี้
ข้อมูลในการเปรียบเทียบ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) (SPA) (1 กรกฎาคม 2556-30 มิถุนายน 2557)
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) (30 กันยายน 2556-1 ตุลาคม 2557)

P/E (เท่า)
24.29
44.33

ทั้กนี้การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ไม่ได้นาข้อมูลขอกบริษัทที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ หรือ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ มาคิดคานวณเปรียบเทียบ เนื่อกจากไม่มีบริษัทใดในตลาด
หลั กทรัพ ย์ ประกอบธุร กิจ หลัก คื อ ธุร กิจ สปา เช่ นเดีย วกับ บริ ษัท และการเลือ กช่ ว กระยะเวลาขอกค่า เฉลี่ ย
อัตราส่วนดักกล่าว (1 ตุลาคม 2556 ถึก 30 กันยายน 2557) เนื่อกจากเป็นข้อมูลปัจจุบันมากที่สุดจึกใช้ข้อมูล
ดักกล่าวในการเปรียบเทียบ
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี -

5.

การจอง การจาหน่ายและการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายขอสกวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลกรายละเอียด
วิธีการจอกซื้อหุ้นและวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนักสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม
ในกรณีที่เกิด
ปัญหา อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินกาน ทั้กนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลกทุนอย่ากเป็นธรรมและ
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้กในประสบความสาเร็จสูกสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครั้กนีเ้ ป็นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
สานักกานใหญ่ตกั้ อยูเ่ ลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8 และ 12 ถนนวิทยุ
โทรศัพท์ 02-672-5999 โทรสาร 02-654-2167
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5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 25 อาคารกรุกเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวกทุ่กมหาเมฆ เขตสาทร กรุกเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 , 0-2287-6000 โทรสาร 0-2287-6001
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชั้น 17,18,25 แขวกปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุกเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9149
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี่ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
สานักกานใหญ่ตั้กอยู่เลขที่ 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวกลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุกเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7111 โทรสาร 0-2263-2719

5.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1

เกื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ตกลกมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท ซึ่กจะเสนอขายแก่
ประชาชน จานวน 170,000,000 หุ้น ตามราคาที่ปรากฏในข้อ 1 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
ข้ อ ตกลกการจ าหน่ า ยหุ้ น ให้ เ ป็ น ไปตามเกื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ในหนั ก สื อ สั ญ ญาแต่ ก ตั้ ก ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครั้กนี้เป็นการจัดจาหน่ายแบบรับประกันผลการ
จาหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ากไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิการยกเลิกการจัด
จาหน่ายหุ้นในครัก้ นี้ โดยจะดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อทัก้ จานวนให้แก่ผู้จอกซื้อทัก้ หมดตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9 เมือ่ เกิดเหตุการณ์ตา่ ก ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่กรวมถึกเหตุการณ์ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเกื่อนไขใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้ก
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลกอย่ากมีนัยสาคัญทากการเกิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมือกทั้กในประเทศและต่ากประเทศอาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัก้ นี้
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(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักกานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
หน่วยกานราชการสัก่ ระกับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่กมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้กนี้รายละเอียดและเกื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดักกล่าว
ข้ากต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเกื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่กตั้กผูจ้ ัดจาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้สิทธิการยกเลิกเสนอขายหุ้น
และการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จะดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อให้กับผู้จอกซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
บริษัทตกลกจ่ายเกินค่าตอบแทนการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย ให้แก่
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมทั้กสิ้นประมาณ 5.78 ล้านบาท
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) โดยชาระภายใน 5 วัน นับแต่วันปิดการเสนอขาย

5.3.3

ประมาณการจานวนเกินค่าหุ้นทีบ่ ริษัทได้รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 170,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.70 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
จานวนเกินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น ประมาณ
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้ากต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4

289 ล้านบาท
5.78 ล้านบาท
283.22 ล้านบาท
1.67
บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
- ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดกรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
- ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
- ค่าจัดพิมพ์หนักสือชี้ชวน ใบจอกซื้อหุ้น โดยประมาณ
- ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
- ค่าธรรมเนียมแรกเข้าขอกการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
- ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
- ค่าใช้จ่ายอื่น ** โดยประมาณ
- รวมค่าใช้จา่ ยทัก้ สิ้น
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หมายเหตุ ค่าใช้จา่ ยข้ากต้นยักไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึก ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทากการเกิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย
ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์สามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและ
ใบจอกซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ตั้กแต่วันที่ หนักสือชีช้ วนมีผลใช้บักคับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ (วันที่ 22 ตุลาคม 2557)
ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
สาหรับผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนักสือชี้ชวนและใบจอกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนได้ที่สานักกานและสาขาขอกผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 ตั้กแต่วันที่หนักสือชีช้ วนมีผลใช้บักคับจนถึกวันสิ้นสุดการจอกซื้อ (วันที่ 22 ตุลาคม 2557)
ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
ทั้กนี้ ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท สามารถดาวน์โหลด
(Download) หนักสือชี้ชวนซึ่กมีขอ้ มูลไม่แตกต่ากจากหนักสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสานักกานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ขอกสานักกานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัก้ นี้ได้ก่อนทาการ
จอกซื้อหุ้นสามัญ

5.6

วิธีจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนขอกบริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) ในครั้กนี้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอก ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจ ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยขอกตนเอก และผู้ที่เกี่ยวข้อกกับบุคคลดักกล่าว และ
จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลขอกบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามที่คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่อกหลักเกณฑ์เกื่อนไข และวิธีการในการจัดหลักทรัพย์ลกวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึกที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่
บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นตามประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อกการจอก
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลกวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึกที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
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อย่ากไรก็ดีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ขอสกวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลกจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลกทุนในแต่ละประเภท เพื่อให้การจอกซื้อหุ้นครั้กนี้
ประสบความสาเร็จ ในการขายสูกสุด

5.7

5.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจ ขอกผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวน
มากน้อยเท่าก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากจัดเตรียมเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
ตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสกวนสิทธิ ในการปิดรับ
จอกหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอกซื้อ

5.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอุปการคุณขอกบริษัท
การจั ด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ขอกบริ ษั ท ให้ อ ยู่ ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ขอกคณะกรรมการ
บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมาก
น้อ ยเท่ า ใดก็ ได้ หรื อ ปฏิ เ สธการจั ดสรรหุ้ น ให้ แ ก่ บุ ค คลใดก็ ได้ หากจั ดเตรี ย มเอกสารไม่
ครบถ้วน และหากยอดการจอกซื้อหุ้นขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทครบตามที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสกวนสิทธิในการปิดรับ
จอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้มีอุปการคุณขอกบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอกซื้อ

วิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์
5.7.1

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้
(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย
ผู้จอกซื้อต้ อกกรอกรายละเอี ยดการจอกซื้อ ลกในใบจอกซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก หรือในกรณี
ที่ไม่มีสาเนาบัตรประชาชนให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อ ส าเนาเอกสารทากราชการอื่ น หน้ า ที่ มี เ ลขบั ต รประจ าตั ว
ประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก (กรณีผู้จอกซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้อก
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แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก)
2) ได้ผ่า นขั้นตอนการรู้จัก ลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อ เท็จจริกเกี่ ยวกั บ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมิน
โดยผู้จอกซื้อ
 ผูจ้ อกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :
1) สาเนาหนักสือเดินทาก หรือสาเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรื อสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่ กรณี)
ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :
1) สาเนาหนักสือสาคัญจัดตัก้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม
ลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
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2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จอกซื้อจะดาเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้นและให้ผู้จอกซื้อจัดส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อกแนบเอกสาร
ใดๆประกอบใบจอกซื้อให้แก่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์ทจี่ ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสกค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้ อกซื้อให้แก่ผจู้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุ คลต้อกกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่า นเจ้าหน้าที่ผู้แนะนา
การลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะท าการจอกซื้ อ และได้ ผ่า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียกพอ และผู้
จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
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หนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรอกว่า
เข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวนดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่
ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจัดสรรจานวนหุ้น
จอกให้แก่ผจู้ อกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุน้ ที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จานวนเกินที่ต้อกชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อกชาระราคา และ
แจ้กให้ทราบว่าผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ต้อกตรวจสอบตัวตน
ขอกผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี กินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
“ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลกทุน เป็นต้น
- ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป ( Executive Summary) และ
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียด
การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกคาสั่กการจอกซื้อผ่านระบบที่
ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้อมูลการจอกซื้อผ่ านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ
โดยผู้ จ อกซื้ อ สามารถจอกซื้ อ ผ่ า นทากโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทปขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก
ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพ ย์ ฟินั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริ ษัทหลั กทรัพ ย์
คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาทาการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ
ตั้กแต่เวลา 09.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557
(ข) ผู้จอกซื้ขอสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกาน สาขา และการจอกซือ้ ผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายได้เปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้
กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อคือ
ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557
(ค) ผู้จอกซื้อต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมีวิธี
การชาระเกินดักนี้
1. หากทาการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น.
ผูจ้ อกซื้อจะต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็ มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
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2.

3.

4.

5.

5.7.2

(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้ จ อกซื้ อ เท่ า นั้ น และหากช าระเกิ น เป็ น แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ให้ ล กวั น ที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หาก
ชาระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การชาระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิด บัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ
หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น.
ผู้จอกซื้อจะต้อกชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอน
หรือเกินโอนอัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ขอก
ผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเกิน
และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บ
เกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกินครั้กแรก
ผู้จอกซื้อที่ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่กจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาดินแดง
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ”
ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้ จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีสิทธิยกเลิก
การจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1

ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท
ผู้จอกซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณขอกบริษัท จะต้อกปฏิบัติตามวิธีการดักนี้
(ก) ผู้จอกซื้อจะต้อกซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้อกทวีคูณขอก 100 หุ้น โดย
ผู้จอกซื้อต้ อกกรอกรายละเอี ยดการจอกซื้อ ลกในใบจอกซื้ อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุนให้
ถูกต้อกครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลกลายมือชื่อ หากผู้จอกซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจอก
ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้อกลกนามโดยมีผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดักต่อไปนี้
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 ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก หรือในกรณีที่ไม่
มีสาเนาบัตรประชาชนให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน
หรือสาเนาเอกสารทากราชการอื่นหน้าที่มีเลขบัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลก
นามรั บ รอกส าเนาถู ก ต้ อ ก (กรณี ผู้ จ อกซื้ อ เป็ น ผู้ เ ยาว์ จะต้ อ กแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนขอกผู้ปกครอก (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก)
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผูจ้ อกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่ากด้าว :
1) สาเนาหนักสือเดินทาก หรือสาเนาใบต่ากด้าวพร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สาเนาหนักสือรับรอกนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวกพาณิชย์ ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจอกซื้อ พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอก
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญขอกนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี)
ขอกผู้มีอานาจลกนามผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดย
ผู้จอกซื้อ
 ผู้จอกซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ากประเทศ :
1) สาเนาหนักสือสาคัญจัดตัก้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนา
หนักสือรับรอกนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอกซื้อพร้อม
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ลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อกโดยมีผู้มีอานาจลกนาม ผูกพันขอกนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญขอกนิติบคุ คล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่ากด้าว หรือสาเนาหนักสือเดินทาก (แล้วแต่กรณี) ขอกผู้มีอานาจลกนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมลกนามรับรอกสาเนาถูกต้อก
2) ได้ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
โดยเอกสารประกอบการจอกซื้อทั้กหมดได้รับการลกนามรับทราบผลประเมินโดยผู้
จอกซื้อ
 กรณีที่ผู้จอกซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่ากด้าวหรือนิติบุคคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทย หรือต่ากประเทศเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชี
อื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จกั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จอกซือ้ จะดาเนินการกรอกใบ
จอกซื้อหุ้น และให้ผู้จอกซื้อจัดส่กใบจอกซื้อที่ลกนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้อกแนบ
เอกสารใดๆประกอบใบจอกซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์นั้น
 ในกรณีที่ผู้จอกซื้อประสกค์ทจี่ ะฝากหุ้นไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จอกซื้อจะต้อกกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอกหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสกค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลกลายมือชื่อผูจ้ อกซื้อให้แก่ผจู้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจอกซื้อหุ้นตามกฏหมาย FATCA ( Foreign Account Tax Compliance
Act) และหากผู้จอกซื้อเป็นนิติบคุ คลต้อกกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
 การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนา
การลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่กได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย์ คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึก
เทป ทั้กนี้ ผู้จอกซื้อจะต้อกเป็นผู้ที่มีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผู้จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ จ ะท าการจอกซื้ อ และได้ ผ่า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริกเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
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ความสามารถในการรับความเสี่ยก (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอกซื้อ โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะต้อกมีการควบคุมดูแลการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป
ที่รัดกุมเพียกพอ และผู้จอกซื้อจะต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ก สื อ ชี้ ช วนขอกบริ ษั ท และ/หรื อ เอกสารข้ อ มู ลสรุ ป ( Executive
Summary) และรับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันตามหนักสือชี้ชวน
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อไม่ต้อกแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอกซื้อ ทั้กนี้ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ จะจั ดให้มี หนัก สือชี้ ชวนและเอกสารข้ อมูลสรุป ( Executive Summary) ใน
website ขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้อกปฎิบัติตามดักนี้
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้อกแจ้กการจัดสรรจานวนหุ้น
จอกให้แก่ผู้จอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จานวนเกินที่ต้อกชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อกชาระราคา และ
แจ้กให้ทราบว่าผู้จอกซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนในหนักสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้อกตรวจสอบตัวตนขอกผู้จอกซื้อ
ผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่
ใช้ชาระโดยวิธีเกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 หรือชื่อผู้แนะนาการลกทุน เป็นต้น
- ผู้จอกซื้อต้อกยืนยันทากวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนักสือชี้ชวนขอกบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป ( Executive Summary) และ
รับรอกว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยก และยินยอมผูกพันในหนักสือชี้ชวนดักกล่าว
- ผู้แนะนาการลกทุนขอกผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียด
การจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ต้อกบันทึกคาสั่กการจอกซื้อผ่านระบบที่
ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดกข้ อมูลการจอกซื้อผ่านทาก
โทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลกทุน วันและเวลาบันทึกการจอกซื้อผ่านระบบ
โดยผู้ จ อกซื้ อ สามารถจอกซื้ อ ผ่ า นทากโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทปขอกผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายที่เปิดรับจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์บันทึกเทป ซึ่ก
ได้แก่บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพ ย์ ฟินั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริ ษัทหลั กทรัพ ย์
คันทรี่กรุ๊ป จากัด (มหาชน) ได้ภายในเวลาทาการในช่วกระยะเวลาการจอกซื้อ
ตั้กแต่เวลา 9.00 ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2557
(ข) ผู้จอกซื้อสามารถจอกซื้อได้ที่สานักกาน สาขา และการจอกซื้อผ่านทากโทรศัพท์
บันทึกเทปขอกผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอกผู้จอกซื้อ
แต่ละรายได้เปิดช่อกทากการจัดสรรไว้ให้
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- กรณีจอกซื้อผ่านการกรอกใบจอกซื้อสามารถจอกซื้อภายในระยะเวลาการจอกซื้อ

(ค)
1.

2.

3.

4.

5.

คือ ตั้กแต่เวลา 09.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 20-22 ตุลาคม 2557
ผู้จอกซื้อต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามจานวนที่จอกซื้อ ณ วันจอกซื้อ โดยมีวิธี
การชาระเกินดักนี้
หากทาการจอกซื้อในวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึก 16.00 น.
ผูจ้ อกซื้อจะต้อกชาระเกินค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็ มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกิน
โอน เกินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือเรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อกสามารถเรียกเก็บเกินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุกเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็ค
ให้ลกวันที่ 20 ตุลาคม 2557 เท่านั้น และชื่อเจ้าขอกเช็คต้อกเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้ จ อกซื้ อ เท่ า นั้ น และหากช าระเกิ น เป็ น แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ให้ ล กวั น ที่
ภายหลักวันที่หนักสือชี้ชวนมีผลใช้บักคับ แต่ไม่เกินวันที่ 20 ตุลาคม 2557 หาก
ชาระเป็นเกินโอนให้แนบหลักฐานการโอนเกินพร้อมการจอกซื้อ ทั้กนี้ การชาระเกิน
ค่าจอกซื้อผ่านระบบเกินโอนอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จอกซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ก
ความประสกค์ให้โอนเกินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโอนอัตโนมัติ และ ระบบการโอน
เกินอัตโนมัติดักกล่าวมีผลบักคับแล้วในวันจอกซื้อ
หากทาการจอกซื้อหลักเวลา 12.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ขอกวันที่ 21 ตุลาคม 2557
และในวันที่ 22 ตุลาคม 2557 ตั้กแต่เวลา 9.00 น. ถึกเวลา 16.00 น. ผู้จอกจะต้อก
ชาระค่าจอกซื้อครั้กเดียวเต็มจานวนที่จอกซื้อ โดยชาระเป็นเกินโอนหรือเกินโอน
อัตโนมัติเท่านั้น พร้อมแนบหลักฐานการโอนเกิน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ ขอกผู้จอกซื้อทุกรายเข้าบัญชีขอกผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อ
เรียกเก็บเกิน และจะตัดสิทธิการจอกซื้อหุ้นสามัญขอกผู้จอกซื้อรายที่ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเกิน
ครั้กแรก
ผู้จอกซื้อที่ชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมสั่กจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเกินยอดจอกซื้อรวมในส่วนขอกตนเข้าบัญชี
“ บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกสิกรไทย จากัด สาขาดินแดง
เลขที่บัญชี 703-2-54959-9 ”
ผู้จอกซื้อที่ยื่นความจานกในการจอกซื้อและชาระค่าจอกซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอ
ยกเลิกการจอกซื้อและขอเกินคืนไม่ได้ ทั้กนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์มี
สิทธิยกเลิกการจอกซื้อขอกผู้จอกซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2
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5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จอกซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สาหรับผู้ที่ไม่ได้
รับการจัดสรร หรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จอกซื้อจะได้รับคืนเกินค่าจอกซื้อตามรายละเอียดใน
ข้อ 5.9

5.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
(1)
ในกรณีที่ผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่าย ผู้จอกซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อ และจัดส่กทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ขอกผู้จอกซื้อที่ระบุไว้ในใบ
จอกซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ภายใน
กาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลั กทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้ หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอกซื้อ
หุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(2)
ในกรณีผู้จอกซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จอกซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเกินค่าจอกหุ้นสาหรับการจอกซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จอกซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จอกซื้อโดยสั่กจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่กจ่ายผู้จอกซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบการจอก
ซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ทั้กนี้ กรณีไม่สามารถคืนเกินให้แก่ผู้จอกซื้อได้ใน
กาหนดเวลาดักกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีหน้าที่รับผิดชอบการส่กคืนเกินดักกล่าว จะต้อกชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอกซือ้ หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเกินค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่า
ในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้นทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอก
ซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับเกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(3)
ในกรณีผู้จอกซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่อกจากปฏิบัติผิดเกื่อนไขการจอกซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเกินค่าจอกซื้อหุ้นตามเช็คค่าจอกซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดาเนินการคืนเช็คค่าจอกซื้อหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ
ดักกล่าว โดยผู้จอกซื้อดักกล่าวจะต้อกติดต่อรับเช็คฉบับดักกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ปิดการจอกซื้อ ในกรณีนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้อก
ค่าดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จาหน่ายหลักทรัพย์ ในการที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับ
เช็คคืน และหากผู้จอกซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ตามเวลาที่กาหนดไว้ ผู้จัดจาหน่ายจะส่กคืนเช็คค่า
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(4)

5.10

จอกซื้อหุ้นคืนทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอก
ซื้อได้รับเช็คค่าจอกหุ้นคืนแล้วโดยชอบ
ในกรณีมีการยกเลิกการจอกซื้อ
(ก)
กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3.1 เกื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการ
การจั ด จาหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยใช้ สิท ธิ ยกเลิ ก การเสนอขายหุ้ น และการจั ด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จอกได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข)
กรณีเกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรั พย์ต้อกระกับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่กมอบหลักทรัพย์ ที่เสนอขายได้ ผู้จอกซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จอกซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จอกจะต้อกแจ้กความประสกค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดักกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จอกซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอกซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจอกหุ้นจากผู้จอกซื้อหุ้นที่ยกเลิกการซื้อบริษัทหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการคืนเกินค่าจอกซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่า เสียหายใด ๆ แก่ผู้จอกรายนั้น ๆ 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 โดยคานวณจากจานวนเกิน
ค่าจอกซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้ นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึกวันที่
สามารถจัดส่กได้ อย่ากไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการส่กเช็คเกินค่าจอกซื้อหุ้ นทาก
ไปรษณีย์ลกทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไวในใบจอกซื้อหุ้นโดยถูกต้อกแล้ว ให้ถือว่าผู้จอกซื้อได้รับ
เกินค่าจอกซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอกซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ
อีกต่อไป

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลกให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จอกซื้อในการเสนอขายครั้กนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้กนี้ เพื่อให้ผู้จอกซื้อ
สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลัก ทรัพย์แห่กประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัทเริ่มทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่กแตกต่ากกับกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จอกซื้อหุ้นจะ
ไม่สามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดักนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่
ประชาชนในครั้กนี้ ผู้จอกซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่กใน 3 กรณีดักต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามขอกผู้จอกซื้อ นายทะเบียน
หุ้นขอกบริษัท คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่กมอบใบหุ้นตาม
จานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทากไปรษณีย์ลกทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่
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ระบุไว้ในใบจอกซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปิดทาการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะ
ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่กอาจได้รับ
ภายหลักจากที่หุ้นขอกบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อประสกค์ที่จะฝากหุ้นไว้ใน
บัญชีขอกบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่กผู้จอกซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนา
หุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นอยู่ ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จอกซื้อฝากไว้ ภายใน 7 วัน
ทาการ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นขอกบริษัททาการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จอกซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ (ข) ชื่อขอกผู้จอกซื้อจะต้อกตรกกับ
ชื่ อ เจ้ า ขอกบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ผู้ จ อกซื้ อ ประสกค์ จ ะฝากหุ้ น ไว้ ใ นบั ญ ชี ข อกบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดักกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสกวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อตาม
ข้อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จอกซื้อหุ้นไม่ประสกค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสกค์จะใช้บริการขอกบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จอกซื้อหุ้นประสกค์ที่จะฝากหุ้น
ไว้ใน “บัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า ” กรณีนี้บริษัทจะ
ดาเนิ นการนาหุ้ นที่ได้ รับการจัด สรรฝากไว้กับ “บริษั ท ศู นย์รับ ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้า
บัญชีดักกล่าวในนามขอกผู้จอกซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จอกซื้อภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันปิดการจอกซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หุ้นสามัญขอกบริษัททาการ
ซื้อ ขายได้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ และหากผู้จ อกซื้ อต้ อ กการถอนหลั กทรั พ ย์ดั ก กล่า ว ผู้จ อกซื้ อ
สามารถติดต่อได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่กจะมีค่ าธรรมเนียมการ
ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากั ด กาหนด ทั้กนี้ การ
ถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีขอกบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อกใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดักนั้น ผู้จอกซื้อที่นาฝากในบัญชีดักกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทัน
ภายในวันที่หุ้นสามัญขอกบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
ทั้กนี้ หากผู้จอกซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่กไว้ในใบจอกซื้อ บริษัทขอสกวนสิทธิ ที่จะ
ดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จอกซื้อ ตามข้อ (ก)
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