ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
การเสนอขายหุ้นต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด
(มหาชน)(“บริ ษัท”) จํานวน 250,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวน
ั้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดภายหลั
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์

: บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

: จํานวน 250,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมดภายหลั
ั้
งการเสนอขายในครัง้ นี ้

มูลค่าที่ตราไว้

: หุ้นละ 0.50 บาท

ราคาเสนอขายต่อประชาชน

: หุ้นละ [ ] บาท

มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย : [ ] บาท
ระยะเวลาเสนอขาย

: [ ]

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนผ่านผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวน 250,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [ ] บาท ซึง่ มีสดั ส่วนการเสนอขายเป็ นดังนี ้
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

[

]

หุ้น

เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

[

]

หุ้น

ทัง้ นี ้ ผู้ จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใช้ พิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้ มีอุปการคุ ณของผู้ จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ า หรื อบุคคลที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าด้ านวาณิ ชธนกิจ ลูกค้ าที่ทําการซือ้ ขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ เช่น
บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ น
ต้ น หรื อ ผู้ที่มีอุปการคุณ ของผู้จัดจํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ตามที่ ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 ทัง้ ที่ เคยติดต่อ ติดต่อ ใน
ปั จจุบัน หรื อ ผู้ที่ คาดว่า จะได้ ติ ดต่อ ในอนาคต และในกรณี ที่ เป็ นนิ ติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบุคคลข้ างต้ น ที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
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ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัท
ย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่
1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
สําหรับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการชักชวนให้
เป็ นลูกค้ าในอนาคตที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุ การคุณของที่ปรึกษาทางการเงินด้ วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
1.

ธนาคารพาณิชย์

2.

บริ ษัทเงินทุน

3.

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตังขึ
้ น้ ตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

4.

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

5.

บริษัทประกันภัย

6.

ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตังขึ
้ ้น

7.

ธนาคารแห่งประเทศไทย

8.

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ

9.

กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

10.

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ

11.

กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ

12.

กองทุนรวม

13.

ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทังนี
้ ้นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์ อนั
ดี กั บ บริ ษั ท ฯ และต่ อ ผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท ฯ เช่ น ลูก ค้ า คู่สัญ ญา บริ ษั ท คู่ค้ า ผู้จัด หาสิ น ค้ า /บริ ก าร
(Supplier) ผู้จดั หาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้ า
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บุคคลที่ให้ คําแนะนําหรื อเป็ นที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคย
ติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต ในกรณีที่เป็ นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ น ซึ่งจะจองซื อ้ หุ้น ผ่านผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกัน การ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ทังนี
้ ไ้ ม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ั ้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ซื ้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ ตงแต่
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริ ษัทที่เสนอขายจํานวน 250,000,000 หุ้นในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้น
สามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งบริ ษัทได้ ยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ [ ]ให้
พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษัทจะดําเนินการให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อไป ทังนี
้ ้บริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
ของบริ ษัทแล้ วพบว่า บริ ษัทมีคณ
การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนรายย่อย ซึง่ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่คณ
หุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า ร้ อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่
ชําระแล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย เมื่อบริ ษัทได้ จําหน่าย
หุ้นสามัญต่อประชาชน ซึ่งทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริ ษัท
จะดําเนินการให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 หมวด 5 การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นที่ถือ
กําหนด บังคับใช้ ตงแต่
หุ้นก่อนวันที่บริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนําหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อาจเป็ นหุ้นจํานวนรวมกันเท่ากับ
ร้ อยละ 55 ของทุนที่ชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี ้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่
วันที่ห้ นุ บริษัทฯเริ่มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บุคคลที่ถกู สัง่ ห้ ามขายสามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถูกสัง่ ห้ าม
ขายได้ ใ นจํ า นวนร้ อยละ 25 และเมื่ อครบกํ าหนด 1 ปี ให้ บุคคลที่ถูกสั่ง ห้ ามขายสามารถขายหุ้น หรื อ
หลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายจํานวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
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2.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
หุ้นของบริ ษัทจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัท จะกระทํามิได้
หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจํานวน
เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
การโอนหุ้นของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอน
และส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั กับบริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอน
หุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัท ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอน
หุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนัน้ ไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัท
จะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ พิจารณาจาก
[

]

ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
[

4.

]

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจําหน่ ายและการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อ
ข้ อจํากัดในการดําเนินงาน ทังนี
้ ้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ การเสนอขาย
หุ้นครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)ในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขาย
โดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2

5.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1 ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
[

]
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5.2.2 ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
[

5.3

]

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึง่ จะเสนอขายแก่ผ้ มู ี
อุปการคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จํานวน 250,000,000 หุ้น
ตามราคาที่ปรากฏในข้ อ 1 ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ มีข้อตกลงการจํ าหน่ายหุ้นให้ เป็ นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยในการเสนอขายครัง้ นี ้เป็ น
การจัดจําหน่ายแบบรับประกันผลการจําหน่ายแบบแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่าย
้
ยดที่
หุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจํ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตามรายละเอี
ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

้ ้ จดั จําหน่าย
เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
และรับประกันการจําหน่าย หรื อ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อ
การเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้
หรื อ

(ค)

เมื่ อ มี เ หตุที่ทํ าให้ สํา นักงานคณะกรรมการกํ า กับ หลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ห รื อ
หน่ว ยงานราชการสั่ง ระงับ หรื อ หยุดการเสนอขายหลักทรั พ ย์ หรื อ ไม่สามารถส่ง มอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น
จะเป็ นไปตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณี ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัด
จํ า หน่ า ยหุ้น ดัง กล่า วข้ า งต้ น ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ยและผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่าย
บริ ษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ า กัด (มหาชน) ตกลงจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
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[

]บาท ไม่ ร วมภาษี มูล ค่ า เพิ่ ม (VAT) ภายในระยะเวลาและตามวิ ธี ก ารที่ ร ะบุไ ว้ ใ นสัญ ญา

แต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย (Underwriting Agreement)
5.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ *
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่

50,000

บาท

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

50,000

บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลเสนอขายหลักทรัพย์

[

]

บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

[

]

บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมาณ

[

]

บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

[

]

บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

[

]

บาท

ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย

[

]

บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ** โดยประมาณ

[

]

บาท

[

]

บาท

รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี

**ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
เป็ นต้ น
5.5

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วันที่หนังสือชี ช้ วนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ ระหว่างเวลา
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
สามารถติ ด ต่อ ขอรั บ หนัง สื อ ชี ช้ วนและใบจองซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ได้ ที่ สํ า นัก งานของผู้จัด การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวัน
สิ ้นสุดการจองซื ้อ ระหว่างเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่
แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จาก
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เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครัง้
นี ้ได้ ก่อนทําการจองซื ้อหุ้นสามัญ

5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์
การจัด สรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท เอแอลที เทเลคอม จํ า กัด (มหาชน) ในครั ง้ นี ้ ผู้จัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อํานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จดั สรรหุ้นที่
เสนอขายให้ แก่บคุ คลของบริษัทที่ถกู ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลที่บริษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้น
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และ
การจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการ
จัด สรรหุ้น สามัญ ที่ เ หลื อ จากการจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ หุ้น ทัง้ หมด โดยจะถูก จัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูจัด จํ า หน่ า ย
หลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 ซึ่ง เป็ นไปตามเงื่ อ นไขที่ ระบุอ ยู่ใ นสัญ ญาแต่ง ตัง้ ผู้จัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
บริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน
คือ (1) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ [ ] หุ้น และ (2) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท จํานวน
[ ] หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับ
ของบริษัท อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํ านวนหุ้น ที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่ อทําให้ การจองซื อ้ หุ้นครั ง้ นี ้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ทังนี
้ ้ การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เนื่องจาก
หุ้นที่จดั สรรในการเสนอขายครัง้ นี ้มีไม่เพียงพอสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัว่ ไป
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ข้ อ 5 (3)
เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้น
สามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใด
ก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณ
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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5.6.2 วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ บริ ษัท เอแอลที
เทเลคอม จํากัด (มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรให้ แก่บคุ คลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ขอ
สงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทก่อนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื ้อ
ทัง้ นี ้ หุ้นสามัญส่วนที่เหลือจากความต้ องการของบุคคลและ/หรื อนิติบุคคล ตามข้ อ 5.6.1 และ
5.6.2 ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการ
จัดสรรหุ้นสามัญส่วนที่เหลือดังกล่าว เพื่อให้ การจัดจําหน่ายครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.7

วิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
5.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าจํานวน [ ] หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ [ ] หุ้น โดยผู้
จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องลง
นามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุและลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน หรื อสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีที่
ผู้จองซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา
หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ ูเยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
(ข)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนา
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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(ง)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อํ า นาจลงนามผูกพัน ของนิ ติบุค คลนัน้ พร้ อมลงนามรั บ รองสํ า เนาถูกต้ อ ง ทัง้ นี ้ สํา เนา
เอกสารข้ างต้ นทังหมดต้
้
องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทํา
หรื อรับรองความถูกต้ องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ที่มีบัญชี ซือ้
(จ)
ขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และได้
ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ก่อ นการจองซื อ้ ผู้จ องซื อ้ ดังกล่า วไม่จํ า เป็ นต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ฉ)
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2 และทัง้ นิ ติบุค คลที่ ไ ด้ เ ป็ นผู้จ องซื อ้ ดัง กล่า ว และกรรมการที่ เป็ นผู้ล งนามใน
เอกสารได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/
หรื อกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ช)
ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้น ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อ
ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน
“ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
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และใน “คํารั บรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” เพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(ซ)
การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ ( Online ) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านระบบนี ้ได้
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้
ได้ แก่ [ ] โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัด
จําหน่ายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมี
การควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอสามารถตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ ( User Name ) และรหัสผ่าน ( Password Login ) และผู้จองซื ้อ
ต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีช้ วนหรื อเอกสาร
สรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ชีช้ วนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี ผ้ ้ ูจัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ จ ะจัด ให้ มี ห นัง สื อ ชี ช้ วน และเอกสารสรุ ป ข้ อมูล สํ า คัญ
(Executive Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
(ฌ)
การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนํา
การลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านระบบนี ้ได้ ได้ แก่
[ ] โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ข้างต้ น และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูล
เกี่ ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ ม ทุน ในหนั ง สื อ ชี ช้ วนหรื อ เอกสารสรุ ป ข้ อมูล สํ า คัญ ของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์
ดัง กล่า ว โดยผู้จ องซื อ้ ไม่ต้อ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื อ้ ทัง้ นี ้ ผู้จัดจํ า หน่า ย
หลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Executive Summary)
ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามนี ้
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้ งการจัดสรรหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้อง
ชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชํ าระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซือ้ สามารถ
ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี ้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th
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- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชําระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ ATS “ ) กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนําการลงทุนเป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือ
ชี ้ชวนหรื อเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือ
ชี ้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการ
จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ซื่อผู้
แนะนําการลงทุน วันเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
(ญ)
หากผู้จ องซื อ้ ไม่ส ามารถดํ า เนิ น การจองซื อ้ ผ่า นระบบออนไลน์ หรื อ ผ่า นระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถทําการจองซื ้อตามวิธีการจองในข้ อ 5.7.1 (1) ข้ อ
(ก) – (ฉ) ได้
(2) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2
- กรณี จองซื อ้ ผ่ านการกรอกใบจองซื อ้ สามารถจองซื อ้ ภายในระยะเวลาการจองซื อ้ คื อ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่[ ]ถึงวันที่[ ]
- กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่[ ]ถึงวันที่[ ]
- กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่[ ]ถึงวันที่[ ]
(3)

ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการ
ชําระเงิน ดังนี ้
(3.1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงิน
โอนอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อ
โดยหักจากเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ด
บัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดําเนินการ
ความแจ้ งประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณี ที่ผ้ จู ัดจําหน่ายตัดเงินจากระบบอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic
Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่
ผ่าน ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเงินโอน
เข้ า บัญ ชี ข องผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 เท่า นัน้ พร้ อมส่ง

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 11

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

หลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่
ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีบริ ษัทฯ
ต่อไป
(3.3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์
จะจองซื อ้ หลักทรั พ ย์ ตามที่ ระบุไ ว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื อ้ ที่ มีบัญ ชี จองซื อ้ แต่ไ ม่
สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic
Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้
จองซื อ้ สามารถชํ าระเงิ นค่าจองซื อ้ หุ้นตามจํ านวนที่ จองซื อ้ ณ วันจองซื อ้ โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี ้
− หากทําการจองซื ้อในวันที่ [ ]ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่
เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหัก
บัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลง
วัน ที่ [ ]เท่ า นัน้ และชื่ อ เจ้ า ของเช็ ค ต้ อ งเป็ นชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู้ จ องซื อ้
เท่ านั น้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนั ง สื อ ชี ช้ วนมี ผ ลใช้ บัง คับ แต่ ไ ม่ เ กิ น [ ]หากชํ า ระเป็ นเงิ น โอนให้ แนบ
หลักฐานการโอนเงินพร้ อมการจองซื ้อ
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
− หากทําการจองซื ้อในวันที่ [ ]ถึงวันที่ [ ][ ]ตังแต่
16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระ
เป็ นเงินโอนเท่านัน้ พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
− ผู้จองซื ้อที่ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้
ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 โดยผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนที่
ตนจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) ต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้นจาก
การทําธุรกรรมการโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (จํานวนเงิน
ที่ผ้ ูจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ได้ รับสุทธิ จากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้ องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็ม
จํานวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ
(3) มายื่นความจํานงขอจองซื ้อหุ้นและชําระเงินได้ ที่สํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ]
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
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(5)

ที่ชําระค่าจองซื ้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic Transfer System ”
หรื อ “ATS”) หรื อ โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่ง
ใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจอง
ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.1 (1)-(4)

5.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าจํานวน [ ]หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ [ ] หุ้น ผู้จอง
ซือ้ ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซื อ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะต้ องลง
นามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ า
มี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั
ไม่ ห มดอายุแ ละลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี สํ า เนาบัต รประจํ า ตัว
ประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขที่บัตรประจํ าตัวประชาชน หรื อสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นหน้ าที่มีเลขที่บตั รประจําตัวประชาชน พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูก ต้ อ ง (กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยาว์ จะต้ อ งแนบสํ า เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัย
อยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาหนังสือเดินทางหรื อสําเนา
ใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนา
หนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการ
จัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit)
ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มี
อํ า นาจลงนามผูกพัน ของนิ ติบุค คลนัน้ พร้ อมลงนามรั บ รองสํา เนาถูกต้ อ ง ทัง้ นี ้ สํ า เนา
เอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดย
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เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จัดทําหรื อรั บรองความ
ถูกต้ องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว เป็ นผู้ที่มีบัญชีซือ้
ขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และได้
ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ก่อ นการจองซื อ้ ผู้จ องซื อ้ ดังกล่า วไม่จํ า เป็ นต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ัดจําหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่างประเทศ
เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2 และทัง้ นิ ติบุค คลที่ ไ ด้ เ ป็ นผู้จ องซื อ้ ดัง กล่า ว และกรรมการที่ เป็ นผู้ล งนามใน
เอกสารได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/
หรื อกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้น ไว้ ใ นบัญ ชี ข องบริ ษั ท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อ
ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน
“ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
และใน “คํารั บรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA” เพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(2) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ]
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีการชําระ
เงิน ดังนี ้
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(3.1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงิน
โอนอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อ
โดยหักจากเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ด
บัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดําเนินการ
ความแจ้ งประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณี ที่ผ้ จู ัดจําหน่ายตัดเงินจากระบบอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic
Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่
ผ่าน ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเงินโอน
เข้ า บัญ ชี ข องผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 เท่ า นัน้ พร้ อมส่ง
หลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่
ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ าบัญชี บริ ษัทฯ
ต่อไป
(3.3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์
จะจองซื อ้ หลักทรั พ ย์ ตามที่ ระบุไ ว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื อ้ ที่ มีบัญ ชี จองซื อ้ แต่ไ ม่
สามารถชํ าระเงินค่าจองผ่านระบบเงินอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic
Transfer System ” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้
จองซื อ้ สามารถชํ าระเงิ นค่าจองซื อ้ หุ้นตามจํ านวนที่ จองซื อ้ ณ วันจองซื อ้ โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี ้
− หากทําการจองซื ้อในวันที่ [ ]ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่
เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหัก
บัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลง
วัน ที่ [ ]เท่ า นัน้ และชื่ อ เจ้ า ของเช็ ค ต้ อ งเป็ นชื่ อ เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู้ จ องซื อ้
เท่ านัน้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนั ง สื อ ชี ช้ วนมี ผ ลใช้ บัง คับ แต่ ไ ม่ เ กิ น [ ]หากชํ า ระเป็ นเงิ น โอนให้ แนบ
หลักฐานการโอนเงินพร้ อมการจองซื ้อ
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา
− หากทําการจองซื ้อในวันที่ [ ]ถึงวันที่ [ ][ ]ตังแต่
16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระ
เป็ นเงินโอนเท่านัน้ พร้ อมแนบหลักฐานการโอนเงิน
− ผู้จองซื ้อที่ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้
ขี ด คร่ อ มสั่ง จ่ า ยผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 โดยผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนที่
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ตนจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) ต่อไป
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้นจาก
การทําธุรกรรมการโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ามี) ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น (จํานวนเงิน
ที่ผ้ ูจัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ได้ รับสุทธิ จากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้ องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็ม
จํานวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อตามข้ อ
(3) มายื่นความจํานงขอจองซื ้อหุ้นและชําระเงินได้ ที่สํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [ ]
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ที่ชําระค่าจองซื ้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ ( หรื อที่เรี ยกว่า “ Automatic Transfer System ”
หรื อ “ATS”) หรื อ โดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่ง
ใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจอง
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและได้ ชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะยกเลิกจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.1 (1)-(4)
5.8

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีการจองซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่าจํ านวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึ่ง
ดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะพิจารณาจากปั จจัยได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์
ผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทางด้ านวาณิชธนกิจ หรื อด้ านอื่น ๆ กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น

5.8.2 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท
และ/หรื อบริษัทย่อย ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท
5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจําหน่ายหลักทรั พย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นโดยไม่มีดอกเบี ย้ หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
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จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อ
ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อได้ ในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ [ ] ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถ
จัด ส่ง ได้ อย่า งไรก็ ดี ไม่ว่า ในกรณี ใ ด ๆ หากได้ มี ก ารส่ง เช็ ค เงิ น ค่า จองซื อ้ หุ้น คื น ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อ
คืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิด
การสูญหายในการจัดส่งซึ่งเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเงินค่าจองชื ้อหุ้นสําหรับการจองซื ้อหุ้นในส่วน
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่
ครบตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน
14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ กรณี ไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ได้ ในกําหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการ
ชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ [ ] ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้น
ที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี ใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซือ้ หุ้นคืนทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดย
ชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดส่งซึ่งเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ้ ผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื ้อ และ/หรื อ
ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ หากผู้จองซื ้อไม่ทําการติดต่อขอรับ
เงินค่าจองซื ้อดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจะจัดส่งเช็ค
คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มี
การส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว
ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก)

กรณีเกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การ
การจัดจํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ยใช้ สิท ธิ ย กเลิก การเสนอขายหุ้น และการจัด
จําหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณี เกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทําให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการ
จองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5
วันทําการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อ
หลักทรั พย์ ผู้จัดจํ า หน่ า ยหลักทรั พ ย์ ที่ รับ จองซื อ้ หุ้น จากผู้จองซื อ้ หุ้น ที่ ยกเลิกการจองซื อ้
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่
ผู้จองซื ้อรายนัน้ ๆ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น
ภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทังนี
้ ้ กรณีไม่
สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซือ้ ได้ ในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มี
หน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรา
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจาก
วันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจอง
ซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะ
ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป

5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่
เป็ นนายทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) และให้ บริ การรับฝากหุ้นที่จองซื ้อใน
การเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขาย
แบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์
ได้ ทันทีที่ ตลาดหลักทรั พย์ อนุญาตให้ ห้ ุนสามัญของบริ ษัท เริ่ มทําการซื อ้ ขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ ซึ่ง
แตกต่างกับกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ ประสงค์จะขอรั บใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื อ้ จะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ ในตลาด
หลักทรัพย์จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการกรณี หนึ่งใน
สามกรณี ดังนี ้
5.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื อ้ ประสงค์ ที่ จ ะฝากหุ้น สามัญ ไว้ ใ นบัญ ชี ข องผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ง ผู้จ องซื อ้ มี บัญ ชี ซื อ้ ขาย
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หลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ บริษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้
ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริษัททําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10.1 ชื่อของผู้จองซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้ อง
ตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซือ้ ขายหลักทรั พย์ ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตาม
ข้ อ 5.10.3 แทน
5.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 กรณีนี ้
บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ ูจองซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน
7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททํา
การซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริ ษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ บริ ษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นสามัญทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้
จองซื อ้ ที่ไ ด้ รับ การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ ที่ไ ด้ รับ การจัดสรรในตลาดหลักทรั พ ย์ ไ ด้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ ุนสามัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซือ้ ขายในตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อหรื อระบุไม่ครบถ้ วน บริ ษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื ้อ ตามข้ อ 5.10.3
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