ส่ วนที่ 3

ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด
(มหำชน) (“บริ ษัท”) จำนวน 250,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บำท คิดเป็ นร้ อยละ 25.00 ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดภำยหลั
ั้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์

: บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

: หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขำย

: จ ำนวน 250,000,000 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 25.00 ของจ ำนวนหุ้น ที่
จำหน่ำยได้ ทงหมดภำยหลั
ั้
งกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้

มูลค่ำที่ตรำไว้

: หุ้นละ 0.50 บำท

รำคำเสนอขำยต่อประชำชน

: 4.70 บำทต่อหุ้น

มูลค่ำรวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขำย : 1,175,000,000 บำท
ระยะเวลำเสนอขำย

: วันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน 250,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 4.70 บำท โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนทังหมดในครั
้
ง้ นี ้จะไม่มีกำรเสนอขำยให้ กับผู้จองซื ้อรำยย่อย เนื่องจำก
จำนวนหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้มีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อกำรเสนอขำยต่อประชำชนทัว่ ไปในวงกว้ ำง ซึ่ง
มีสดั ส่วนกำรเสนอขำยเป็ นดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท

102,000,000
:
95,000,000
:53,000,000

หุ้น
หุ้น
หุ้น

ทัง้ นี ้ ผู้ จั ด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นกำรใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในกำร
เปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบ
ควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
นิยำมที่ใช้ พิจำรณำประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี ้
ผู้มีอุปการคุ ณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรั พย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติ
บุคคลทัว่ ไปที่เป็ น หรื อเคยเป็ นลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์
ลูกค้ ำด้ ำนวำณิชธนกิจ ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ เช่น บริ ษัท
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คูค่ ้ ำ ผู้ให้ คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผู้ให้ กำรสนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อ
ผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ทังที
้ ่เคยติดต่อ ทีต่ ิดต่อในปั จจุบนั หรื อ
ผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต รวมถึงผู้ที่ได้ เข้ ำร่ วมฟั งกำรนำเสนอข้ อมูลของบริ ษัท และผู้มีอปุ กำรคุณ
ของที่ปรึ กษำทำงกำรเงิ นด้ วย และในกรณี ที่เป็ นนิติ บุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อ
พนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ที่จองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึง
กำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่
ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยำยน 2552
(รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันทีม่ ีลกั ษณะใดลักษณะหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(ก)

ธนำคำรพำณิชย์

(ข)

บริ ษัทเงินทุน

(ค)

บริ ษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สินของตนเอง หรื อเพื่อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อกำร
จัดกำรโครงกำรลงทุนที่จดั ตังขึ
้ ้นตำมกฎหมำยว่ำด้ วยกำรประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์

(ง)

บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์

(จ)

บริ ษัทประกันภัย

(ฉ)

ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบุคคลที่มีกฎหมำย
เฉพำะจัดตังขึ
้ ้น

(ช)

ธนำคำรแห่งประเทศไทย

(ซ)

สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ

(ฌ) กองทุนเพื่อกำรฟื น้ ฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(ญ) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ ำรำชกำร
(ฎ)

กองทุนสำรองเลี ้ยงชีพ

(ฏ)

กองทุนรวม

(ฐ)

ผู้ลงทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตำม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ทังนี
้ ้นักลงทุนสถำบันจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้ อ 6.2.1 เท่ำนัน้ โดยนักลงทุนสถำบันสำมำรถซื ้อหุ้นได้ ตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.7.2 และในกำร
จัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถำบันจะอยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.2
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ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมำยถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั
ดีกบั บริ ษัทและต่อผู้บริ หำรของบริ ษัท เช่น ลูกค้ ำ คู่สญ
ั ญำ บริ ษัทคู่ค้ำ ผู้จดั หำสินค้ ำ/บริ กำร (Supplier) ผู้
จัดหำแหล่งเงินทุน สถำบันกำรเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ บุคคลที่ให้
คำแนะนำหรื อเป็ นที่ปรึ กษำของบริ ษัท ผู้แนะนำลูกค้ ำและธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั เคยติดต่อ หรื อผู้ที่
คำดว่ำ จะได้ ติด ต่อ ในอนำคต ในกรณี ที่ เ ป็ น นิ ติบุค คลจะรวมถึงผู้ถื อหุ้น และ/หรื อ ผู้บ ริ ห ำร และ/หรื อ
พนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 นอกจำกนี ้ ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทยังรวมถึงพนักงำนของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ไม่
รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ อง
กับบริ ษั ท ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน บังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวำคม 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เสนอขำยจำนวน 250,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้น
สำมัญเดิมของบริ ษัททุกประกำร
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทจะนำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึง่ บริ ษัทได้ ยื่นคำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลำดหลักทรัพย์ฯ)
เมื่อวันที่ 23 ธันวำคม 2558 ให้ พิจำรณำรับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน โดยบริ ษัทจะดำเนินกำร
ให้ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป ทังนี
้ ้ บริ ษัท ฟิ นเน็กซ์ แอ๊ ดไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำร
เงินได้ พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ ว มีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับ หุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558
บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558 ยกเว้ นคุณสมบัติตำม ข้ อ 4(3) เรื่ อง กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำย
ย่อย โดยภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ จำหน่ำยหุ้นสำมัญต่อผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ นัก
ลงทุนสถำบัน และผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทแล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์ กำรกระจำย
หุ้นรำยย่อยตำมเกณฑ์ที่กำหนด และบริ ษัทจะดำเนินกำรให้ ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ
ตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.
2558 หมวด 5 กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขำยหุ้นและหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่
กำหนด บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) กำหนดห้ ำมผู้ถือหุ้นที่ถือ
หุ้นก่อนวันที่บริ ษัทเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนนำหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่อำจเป็ นหุ้ นจำนวนรวมกันเท่ำกับร้ อย
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บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

ละ 55 ของทุนที่ชำระแล้ วภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี ้ออกขำยภำยในกำหนดระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่
หุ้นของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำย
ได้ ในจำนวนร้ อยละ 25 และเมื่อครบกำหนด 1 ปี ให้ บคุ คลที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยสำมำรถขำยหุ้นหรื อหลักทรัพย์
ที่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยจำนวนที่เหลืออีกร้ อยละ 75 ได้
2.

ข้ อจากัดการโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
หุ้นของบริ ษัทจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัดกำรโอน อย่ำงไรก็ดี กำรโอนหุ้นสำมัญของบริ ษัท จะกระทำมิได้
หำกว่ำกำรโอนหุ้นดังกล่ำวจะมีผลทำให้ สดั ส่วนกำรถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บคุ คลสัญชำติไทยในบริ ษัทมีจำนวน
เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
กำรโอนหุ้นของบริ ษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอนและได้ มีกำรส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่ำวให้ แก่ผ้ รู ับโอน กำรโอนหุ้น ดังกล่ำวนันจะใช้
้
ยนั กับบริ ษั ทได้ เมื่อ
บริ ษัทได้ รับคำร้ องขอให้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น และจะใช้ ยนั บุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้น
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว เมื่อบริ ษัทจะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอนัน้ หรื อหำก
บริ ษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคำร้ องขอภำยใน 7 วัน กำรโอนหุ้นที่ซื ้อขำยใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
กำรกำหนดรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ กระทำโดยกำรสำรวจควำมต้ องกำรซื ้อ
หลักทรัพย์ (Book Building) ซึง่ เป็ นวิธีกำรสำรวจปริ มำณควำมต้ องกำรซื ้อหุ้นสำมัญของนักลงทุนสถำบันในแต่ละ
ระดับรำคำ โดยกำรตังช่
้ วงรำคำ (Price Range) ในระดับต่ำงๆ กัน แล้ วเปิ ดโอกำสให้ นกั ลงทุนสถำบันแจ้ งรำคำ
และจำนวนหุ้นที่ประสงค์จะจองซื ้อมำยังผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 โดยช่วงรำคำที่ใช้ ทำ Book Building อยู่ระหว่ำงรำคำ 4.20-4.70 บำทต่อหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทร่ วมกับผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ กำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่จะเสนอขำยในครัง้ นี ้ที่รำคำ 4.70 บำทต่อ
หุ้น โดยได้ พิจำรณำจำกรำคำและจำนวนหุ้นที่นกั ลงทุนสถำบันเสนอควำมต้ องกำรซื ้อเข้ ำมำและเป็ นรำคำที่จะทำ
ให้ บริ ษัทได้ รับเงินตำมจำนวนที่ต้องกำรและยังมีควำมต้ องกำรซื ้อเหลืออยู่มำกพอในระดับรำคำที่คำดว่ำจะทำให้
รำคำหุ้นมีเสถียรภำพในตลำดรองหุ้นสำมัญ
หำกพิจำรณำอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ ต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) จำกรำคำเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ของบริ ษัทในครัง้ นี ้ที่รำคำ 4.70 บำทต่อหุ้น จะคำนวณได้ อตั รำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ำกับ 23.50 เท่ำ โดย
คำนวณกำไรสุทธิตอ่ หุ้นจำกผลกำไรสุทธิในรอบ 4 ไตรมำสล่ำสุด ตังแต่
้ วนั ที่ 1 เมษำยน 2558 ถึงวันที่ 31 มีนำคม
2559 หำรด้ วยจำนวนหุ้นสำมัญทังหมดของบริ
้
ษัทหลังจำกกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ซึ่งเท่ำกับ 1,000 ล้ ำนหุ้น
(Fully Diluted) จะได้ กำไรสุทธิ ต่อหุ้นเท่ำกับ 0.20 บำท โดยอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขำยสูง
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กว่ำ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิ เฉลี่ยของบริ ษัทจดทะเบียนที่มีลกั ษณะกำรประกอบธุรกิ จคล้ ำยคลึงหรื อ
ใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ซึ่งได้ แก่ บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จำกัด (มหำชน)
บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) บริ ษัท แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชัน่ เอเชีย จำกัด (มหำชน) และบริ ษัท
อินเตอร์ ลิ ้งค์ คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 21 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 20
มิถนุ ำยน 2559 ซึง่ มีคำ่ เท่ำกับ 23.17 เท่ำ คิดเป็ นร้ อยละ 1.42
ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำ วคำนวณจำกผลประกอบกำรในอดีต 4 ไตรมำสย้ อนหลังของ ณ วันที่
คำนวณ โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต
4.

ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรี ยบเทียบอัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิ ของบริ ษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคล้ ำยคลึงหรื อใกล้ เคียงกับกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลำ 3 เดือน ตังแต่
้
วันที่ 21 มีนำคม 2559 ถึงวันที่ 20 มิถนุ ำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน่
แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่
จำกัด (มหำชน)
(“CSS”)

ตลาดรองที่จด ราคาเฉลี่ย P/E
ทะเบียน/หมวด (บาท)1/ (เท่ า)
ธุรกิจ
SET /พำณิชย์
3.80
19.14

ประกอบธุรกิจหลัก 2 ประเภท ได้ แก่ 1. กำรเป็ น
ตัวแทนจัดจำหน่ำยสินค้ ำประเภทสำยไฟฟ้ำและ
อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับระบบงำนไฟฟ้ำ และ 2.
กำรให้ บริ กำรออกแบบและติดตังระบบ
้
โทรคมนำคม รวมทังให้
้ บริ กำรงำนด้ ำนบำรุ งรักษำ
ระบบโทรคมนำคม และกำรประสำนงำนด้ ำนอื่นๆ
บริ ษัท ซิมโฟนี่ คอมมู ให้ บริ กำรวงจรสื่อสำรควำมเร็ วสูง โดยเน้ นกำรใช้
SET/เทคโนโลยี
นิเคชัน่ จำกัด (มหำชน) โครงข่ำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงเป็ นโครงข่ำยหลักใน สำรสนเทศและ
(“SYMC”)
กำรรับ-ส่ง ข้ อมูล ภำพ และเสียง ให้ แก่กลุ่มลูกค้ ำที่ กำรสื่อสำร
เป็ นองค์กรธุรกิจ นิติบคุ คล และผู้ประกอบกิจกำร
โทรคมนำคมรำยอื่น ที่มีควำมต้ องกำรรับ-ส่งข้ อมูล
ขนำดใหญ่อย่ำงรวดเร็ ว
บริ ษัท แพลนเน็ต คอม
มิวนิเคชัน่ เอเชีย จำกัด
(มหำชน) (“PCA”)
บริ ษัท อินเตอร์ ลิ ้งค์
คอมมิวนิเคชัน่ จำกัด
(มหำชน) (“ILINK”)

ให้ บริ กำรออกแบบ ติดตัง้ จำหน่ำยระบบเทคโนโลยี MAI/เทคโนโลยี
สื่อสำรโทรคมนำคมและระบบดิจิตอลทีวีแบบครบ
วงจร
ILINK และบริ ษัทย่อย ประกอบธุรกิจหลัก 3
SET/เทคโนโลยี
ประเภท ได้ แก่ 1. ธุรกิจจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ สำรสนเทศและ
โดยเป็ นผู้นำเข้ ำและจัดจำหน่ำยสำยสัญญำณ
กำรสื่อสำร
สื่อสำรคอมพิวเตอร์ และโทรคมนำคม (Cabling) 2.
ธุรกิจวิศวกรรมโครงกำรโดยให้ บริ กำรรับออกแบบ
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8.97

28.75

3.45

22.44

15.48

22.37
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บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จด ราคาเฉลี่ย P/E
ทะเบียน/หมวด (บาท)1/ (เท่ า)
ธุรกิจ

ก่อสร้ ำง และ/หรื อติดตังระบบสื
้
่อสำรสำยสัญญำณ
ทุกประเภท เช่น สำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสง สำย
เคเบิ ้ลใต้ ทะเล และสำยเคเบิ ้ลใต้ ดนิ 3. ธุรกิจ
โทรคมนำคม โดยให้ บริ กำรวงจรสื่อสำรควำมเร็ วสูง
ผ่ำนโครงข่ำยเคเบิ ้ลใยแก้ วนำแสง ให้ บริ กำรติดตัง้
โครงข่ำยใยแก้ วนำแสง และให้ บริ กำรพื ้นที่
เซิร์ฟเวอร์ และศูนย์สำรองข้ อมูล
อัตราส่ วนราคาต่ อกาไรสุทธิเฉลี่ยของ 4 บริษัท
ทีม่ า: www.setsmart.set
หมายเหตุ: 1/เป็ นราคาหุน้ ถัวเฉลีย่ ถ่วงน้ าหนัก คานวณโดยใช้มลู ค่าการซือ้ ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ ขาย

5.

23.17

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรคหรื อ
ข้ อจำกัดในกำรดำเนินงำน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำย
โดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
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6.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อำคำรดิ ออฟฟิ สเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18, 25
ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-658-9000
โทรสำร
0-2646-9993
www.fnsyrus.com
6.2.2 ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2658-8888
โทรสำร
0-2658-8654
www.kgieworld.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อำคำรลิเบอร์ ตี ้สแควร์ ชัน้ 16
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
0-2695-5000
โทรสำร
0-2631-1709
www.ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี ้ จากัด
179 อำคำรบำงกอกซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 25-26, 29
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2801-9100
โทรสำร
0-2801-9399
www.trinitythai.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2638-5000
โทรสำร
0-2287-6007
www.nomuradirect.com
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บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย เวลท์ จากัด
540 อำคำรเมอร์ คิวรี่ ทำวเวอร์ ชัน้ 7, 14, 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
02-680-5000
โทรสำร
02-658-5629
www.asiawealth.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
175 อำคำรสำธรซิตี ้ทำวเวอร์ ชัน้ 3/1
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์
0-2285-1666
โทรสำร
0-2679-6983
www.asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
191 อำคำรสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 11-12, 22
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
0-2829-6999
โทรสำร
0-2829-6500
www.applewealthsecurities.com
6.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจะเสนอขำยแก่ผ้ มู ีอปุ กำร
คุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จำนวน 250,000,000 หุ้น ตำมรำคำ
ที่ปรำกฏในข้ อ 1 โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงกำรจำหน่ำยหุ้นให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุ
ไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้เป็ นกำรจัดจำหน่ำย
แบบประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
ในครัง้ นี ้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตำมรำยละเอี
้
ยดที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

เมื่อบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตั ง้ ผู้จดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ
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(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ภำวะ
ตลำดหลักทรัพย์ หรื อกำรเมืองทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี
นัยสำคัญในธุรกิจหรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นใน
ครัง้ นี ้ หรื อ

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting
Agreement) หรื อ

(ง)

เมื่ อ มี เ หตุที่ ท ำให้ สำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ห รื อ
หน่ว ยงำนรำชกำรสั่ง ระงับ หรื อ หยุด กำรเสนอขำยหลัก ทรั พ ย์ หรื อ ไม่สำมำรถส่ง มอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้

ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น
จะเป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สิทธิ ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัด
จำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำย
และรั บ ประกั น กำรจ ำหน่ ำ ยจะด ำเนิ น กำรคื น เงิ น ค่ ำ จองซื อ้ ให้ กั บ ผู้ จองซื อ้ แต่ ล ะรำย ตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
6.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) ตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 30,550,000
บำท ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม (VAT) ภำยในระยะเวลำและตำมวิธีกำรที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
6.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญที่ออกใหม่

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมในกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลเสนอขำยหลักทรัพย์

940,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุน

250,000

บำท

ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมำณ

100,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*

250,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรรับประกันกำรจำหน่ำยและจัดจำหน่ำย

30,550,000

บำท

6,500,000

บำท

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่น ๆ** โดยประมำณ
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รวมค่ำใช้ จ่ำยทังสิ
้ ้น

38,690,000

บำท

หมำยเหตุ:

ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
* ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
** ค่ำใช้ จ่ำยอื่น ๆ รวมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ เป็ นต้ น
ประมาณการจานวนเงินค่ าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทัง้ สิน้
หุ้นจำนวน 250,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ 4.70 บำท
หัก : ค่ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่จะได้ รับ
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่จะได้ รับต่อหุ้น
6.5

1,175,000,000
38,690,000
1,136,310,000

บำท
บำท
บำท

4.55

บำท

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำย
หลัก ทรั พ ย์ ตำมที่ร ะบุไว้ ใ นข้ อ 6.2 ได้ ตัง้ แต่วันที่ ห นังสือ ชี ช้ วนมีผลใช้ บังคับ จนถึงวัน สิน้ สุดกำรจองซือ้
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติ ดต่อขอรั บหนังสือ ชี ช้ วนและใบจองซือ้ หุ้ นสำมัญ เพิ่ มทุน ได้ ที่สำนักงำนของผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวัน
สิ ้นสุดกำรจองซื ้อ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
สำมำรถติ ดต่อขอรั บหนังสือ ชี ช้ วนและใบจองซือ้ หุ้นสำมัญ เพิ่ มทุน ได้ ที่สำนักงำนของผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวัน
สิ ้นสุดกำรจองซื ้อ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ทังนี
้ ้ ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสำมัญของบริ ษัทสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่
แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำก
เว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนครัง้
นี ้ได้ ก่อนทำกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
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6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มี อ ำนำจควบคุม บริ ษั ท ใหญ่ และบริ ษั ท ย่ อ ยของตนเอง และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่ อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญที่
เสนอขำยให้ แก่บคุ คลที่บริ ษัทถูกห้ ำมมิให้ จดั สรรหุ้นหรื อจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลที่มีควำมสัมพันธ์เกินกว่ำอัตรำ
ที่กำหนด ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน บังคับใช้ ตงั ้ แต่วนั ที่ 16
ธันวำคม 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้
จองซื ้อหุ้นทังหมด
้
กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน ในครั ง้ นี ้ แบ่ง กำรจัดสรรออกเป็ น 3 ส่ว น คื อ (1) ผู้มี อุป กำรคุณ ของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จำนวน 102,000,000 หุ้น (2) นักลงทุนสถำนบัน จำนวน 95,000,000 หุ้น และ (3) ผู้มี
อุปกำรคุณของบริ ษัท จำนวน 53,000,000 หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยให้ กบั บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทย
จะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยขอสงวนสิทธิ ในกำรใช้ ดุลยพิ นิจในกำรเปลี่ย นแปลงจำนวนหุ้น ที่จัด สรรให้ แ ก่นัก ลงทุน แต่ ละ
ประเภท เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด โดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้
นี ้จะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยย่อย
อนึ่ง กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำม ข้ อ 4 (3)
เรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ภำยใต้ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหุ้น
สำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 พฤษภำคม 2558
(รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจดั สรรหุ้นสำมัญจำนวน 102,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใด
ก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หำกผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมข้ อ
6.7.1 และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบ
ตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้น
สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6.2 วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน 95,000,000 หุ้น ให้ แก่นกั ลงทุนสถำบัน
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุนสถำบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้ อย
เท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หำกผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วน
ตำมข้ อ 6.7.2 และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ น นักลงทุนสถำบันครบตำมจำนวนที่
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กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำร
ปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6.3 วิธีจดั สรรหุ้นสำมัญจำนวน 53,000,000 หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำร บริ ษัท เอแอลที
เทเลคอม จำกัด (มหำชน) โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อ
จะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หำกผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถูกต้ องครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.3
และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทครบตำมจำนวนที่กำหนด
แล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับ
จองซื ้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.7

วิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำร ดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้ องลง
นำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยัง ไม่
หมดอำยุแ ละลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไม่มี สำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง (กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์
อำศัยอยู่ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบ
ต่ำงด้ ำวที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์
จะต้ องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย)
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
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(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองลำยมื อ ชื่ อ โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ Notary Public และรั บ รองโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดัง กล่ำวได้ จัดทำหรื อ
รับรองควำมถูกต้ อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และได้
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรั บควำมเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ภำยในระยะเวลำไม่เ กิ น 2 ปี ก่ อ นวัน จองซื อ้ ผู้ จองซื อ้ ดัง กล่ำ วไม่
จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี ้ หำกไม่
เป็ นไปตำมเงื่ อ นไขที่ ก ล่ ำ วข้ ำงต้ น ผู้ จองซื อ้ จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้
ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.2 และทังนิ
้ ติบุคคลที่ได้ เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่ำว และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมใน
เอกสำรได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำร
จัด ท ำแบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรรั บ ควำมเสี่ ย ง (Suitability test) กับ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันจองซื ้อ นิติบคุ คลที่เป็ นผู้
จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น นิติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำร
ดัง กล่ำ วจะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรำยละเอี ย ด
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อใน
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ส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ใน
ส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” และใน “คารั บรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
FATCA” เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(ซ) การจองซื อ้ ผ่ า นระบบออนไลน์ (Online) ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำง
เว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ ได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหำชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน
สิน จำกัด (มหำชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มี
บัญชี ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ หรื อ บัญชี ป ระเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำน
ขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั จำหน่ำยในช่วงระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจอง
ซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อ
ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password Login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำ
ข้ อมูลเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี ช้ วนหรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ
(Executive Summary) ของหลัก ทรั พ ย์ และยิ น ยอมผู ก พั น ตำมหนัง สื อ ชี ช้ วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วน และเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive
Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(ฌ) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำร
ลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ ได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้
จำกัด บริ ษัทหลักทรัพย์ ทรี นีตี ้ จำกัด บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เอเชี ย เวลท์ จ ำกัด บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ เอเซี ย พลัส จ ำกัด บริ ษั ท
หลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหำชน) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ และได้ ผ่ำนขันตอนกำร
้
รู้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/ CDD) แ ละ ด ำ เนิ น ก ำรจั ด ท ำแบบประเมิ น
ควำมสำมำรถรั บ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุม
ดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำ
ได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนหรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูล
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สำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนและเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive
Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยจะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจอง
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และ
แจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนัง สือ ชี ช้ วนผ่ำ นเว็ บ ไซต์ (Website) ของผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ หรื อ จำก
หนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่
ใช้ ชำระโดยวิธีเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS“) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชีช้ วนหรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันในหนังสือชี ้ชวนดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียด
กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ญ) หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึก
เทปได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 6.7.1 (1) ข้ อ (ก) – (ช) ได้
(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2
- กรณีจองซื ้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อ สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
- กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ
คือตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ำยน
2559
- กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
(3) ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งช ำระเงิ น ค่ ำ จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ ม จ ำนวนที่ จ องซื อ้ ในระหว่ ำ งวัน ที่ 24-28
มิถนุ ำยน 2559 โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
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(3.1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำก
เงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่
ได้ เ ปิ ด บัญ ชี เ พื่ อ ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ กับ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 6.2 ที่ ไ ด้
ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชำระค่ำภำระผูกพัน โดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในกรณีที่ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตดั เงินจำกระบบโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ เงิ น ที่ ฝ ำกอยู่ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ไม่ผ่ำน ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดย
ชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เท่ำนัน้
พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(3.3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
จองซื ้อหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อแต่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงิ น ค่ำ จองผ่ำนระบบเงิ น โอนอัตโนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อ เงิ น ที่ ฝำกอยู่กับ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ไ ด้ ผู้จ องซื อ้
สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระ
เงินดังนี ้
- กำรช ำระเงิ นโดยเช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อที่ เรี ยกว่ำ “เช็ คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์
สำมำรถดำเนินกำรได้ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน
2559 และระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559 โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 24 มิถนุ ำยน
2559 หรื อวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้
จองซือ้ เท่ านั น้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลัง
วันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
- กำรชำระเงินโดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
สำมำรถดำเนินกำรได้ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 พร้ อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
ทัง้ นี ้ ผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รั บภำระค่ำธรรมเนี ยมกำรโอน หรื อค่ำธรรมเนี ยมอื่ นใดที่
เกิดขึ ้นจำกกำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจอง
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ซื ้อหุ้น (จำนวนเงิิ นที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ รับสุทธิ จำกค่ำธรรมเนียมทังหมด
้
ต้ องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่
ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 และวันที่ 27-28 มิถนุ ำยน
2559 ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่
ชำระค่ำจองซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อ
เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกจองซื ้อ
และขอเงิ น คืนไม่ได้ ทัง้ นี ้ ผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกัน กำรจำหน่ำย และผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสิทธิ ยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.1 (1) - (4)
(6) ผู้จดั จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจำหน่ำยและ
รั บประกันกำรจำหน่ำยเข้ ำบัญชี ของผู้ออกหลักทรั พย์ ตำมที่ร ะบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ต่อไป
6.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทนักลงทุนสถำบัน
ผู้จองซื ้อประเภทนักลงทุนสถำบัน จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้ องลง
นำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำ
มี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุแ ละลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไม่มี สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง (กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์
อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบ
ต่ำงด้ ำวที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์
จะต้ องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย)
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(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล
ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติ
บุคคลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตร
ประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองลำยมื อ ชื่ อ โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ Notary Public และรั บ รองโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จดั ทำหรื อรับรองควำม
ถูกต้ องและมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดำเนินกำรจองซื ้อแทน : สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซื ้อมอบอำนำจให้ ผ้ ดู แู ล
ผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้รับ
มอบอำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำรดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น
(แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษำผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี)
(2) ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ได้ ที่ สำนัก งำนของผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อในระหว่ำงวันที่ 24-28 มิถนุ ำยน
2559 โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(3.1) กำรชำระเงินโดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ สำมำรถ
ดำเนินกำรได้ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 และ
ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00น.ของวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559 โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนคร
ได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 หรื อวันที่
27 มิถนุ ำยน 2559 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้
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และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผล
ใช้ บงั คับ แต่ไม่เกิน 27 มิถนุ ำยน 2559
ทัง้ นี ้ กำรชำระเงิ นค่ำจองซือ้ เป็ น เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
(3.2) กำรชำระเงินโดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
สำมำรถดำเนินกำรได้ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 พร้ อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้น
จำกกำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น
(จ ำนวนเงิ น ที่ผ้ ูจัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกัน กำรจำหน่ำยได้ รั บสุทธิ จำก
ค่ำธรรมเนียมทังหมดต้
้
องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ ยกเลิก
กำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.2 (1)-(4)
(6) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมใน
ส่วนที่ตนจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเข้ ำบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ใน
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ต่อไป
6.7.3 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและ
ชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจะต้ องลง
นำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำ
มี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุแ ละลงนำมรั บ รองสำเนำถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไม่มี สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง (กรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
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(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์
อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญ ชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบ
ต่ำงด้ ำวที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์
จะต้ องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตำมกฎหมำย)
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล
ที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกให้ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ
สำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ อ งได้ รั บ กำรรั บ รองลำยมื อ ชื่ อ โดยเจ้ ำ หน้ ำ ที่ Notary Public และรั บ รองโดย
เจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จดั ทำหรื อรับรองควำม
ถูกต้ องและมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนจองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/
CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรรั บ ควำมเสี่ ย ง
(Suitability test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ยแล้ วภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น
ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอกรำยละเอี ย ด
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้
ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และทังนิ
้ ติบคุ คลที่ได้ เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่ำว และ
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กรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/
CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจัด ท ำแบบประเมิ น ควำมสำมำรถในกำรรั บ ควำมเสี่ ย ง
(Suitability test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ วภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนวันจองซื ้อ นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ น
ผู้ ลงนำมในเอกสำรดัง กล่ ำ วไม่ จ ำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จอง
ซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือ
ชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อใน
ส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคล จะต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ใน
ส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance
(FATCA)” และใน “คารั บรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้ อมูลตาม
FATCA” เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อเพิ่มเติมด้ วย
(2) ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ได้ ที่ สำนัก งำนของผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื อ้ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อในระหว่ำงวันที่ 24-28 มิถนุ ำยน
2559 โดยมีวิธีกำรชำระเงิน ดังนี ้
(3.1) กำรช ำระเงิ น โดยเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ “เช็ ค ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์
สำมำรถดำเนินกำรได้ ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 24 มิถุนำยน
2559 และระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น.ของวันที่ 27 มิถุนำยน 2559 โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 24 มิถนุ ำยน
2559 หรื อวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้
จองซือ้ เท่ านัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่
หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 27 มิถนุ ำยน 2559
ทัง้ นี ้ กำรชำระเงิ นค่ำจองซือ้ เป็ น เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นำมสกุล ทีอ่ ยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
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(3.2) กำรชำระเงิ นโดยชำระเป็ นเงิ นโอนอัต โนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อกำรหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย สำมำรถดำเนินกำรได้ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 และระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น.ของวันที่ 27
มิถนุ ำยน 2559
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ด
บัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมข้ อ 6.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรควำมแจ้ งประสงค์ให้ โอนเงิน เพื่อชำระค่ำภำระผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.3) กำรชำระเงินโดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
สำมำรถดำเนินกำรได้ ในระหว่ำงเวลำ 9.00 น. ของวันที่ 24 มิถนุ ำยน 2559 ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 พร้ อมแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้น
จำกกำรทำธุรกรรมกำรโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น
(จ ำนวนเงิ น ที่ผ้ ูจัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกัน กำรจำหน่ำยได้ รั บสุทธิ จำก
ค่ำธรรมเนียมทังหมดต้
้
องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงิน ค่ำจองซื ้อตำมข้ อ
(3) มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ
16.00 น. ของวันที่ 24 และ 27-28 มิถนุ ำยน 2559
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัด กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิ ยกเลิก
กำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.3 (1)-(4)
(6) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมใน
ส่วนที่ตนจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยเข้ ำบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ใน
สัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ต่อไป
6.8

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
หำกมีผ้ จู องซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุใน
ข้ อ 6.2 จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6.1, 6.6.2 และ 6.6.3
สำหรับผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหรื อได้ รับกำรจัดสรรน้ อยกว่ำจำนวนที่จองซื ้อ จะได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อ
ตำมรำยละเอียดในข้ อ 6.9
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6.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรรหุ้นนัน้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื อ้ หุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อผ่ำนตนเอง โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำร
ของผู้จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อเรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภำยใน 5 วัน
ทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น หรื อ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อ
ตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน
10 วัน ท ำกำร นับ จำกวัน สิ น้ สุด ระยะเวลำกำรจองซื อ้ หุ้ น โดยผู้ จองซื อ้ จะเป็ นผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร
(ถ้ ำมี) ทัง้ นี ้ ในกรณี ที่ไม่สำมำรถคืนเงิ น ค่ำจองซือ้ หุ้น ให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ หุ้นได้ ภำยในกำหนดเวลำ
ดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระ
ดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้
รั บกำรจัดสรร นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำร
ของผู้จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คคืน
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือ
ว่ำผู้จองซือ้ ได้ รับเงิ นค่ำจองซือ้ คืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือ้ จะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบีย้ หรื อ
ค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อหุ้น
หรื อกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึง่ เป็ นผลมำจำกควำม
ไม่ชดั เจนหรื อครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะไม่
รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ได้ รับกำร
จัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองชื ้อหุ้นสำหรับกำรจองซื ้อหุ้นที่
จองผ่ำนตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
รำยย่อยที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชี
ธนำคำรของผู้จ องซื อ้ หุ้น ผ่ำ นระบบกำรโอนเงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้
ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น หรื อ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อ
ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ ำงสำนักหัก
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บัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ใน
ระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ อง
ชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ ในกรณีใด ๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำร
ของผู้จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อ ส่งเช็คคืน
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำ
ผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำย
ใด ๆ อีกต่อไป หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อกำรโอน
เงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งซึง่ เป็ นผลมำจำกควำมไม่ชดั เจนหรื อไม่
ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อ
ควำมผิดพลำดดังกล่ำว
(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื ้อ หรื อ
ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้น ตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดำเนินกำรคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น
โดยผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ภำยใน 10 วันทำ
กำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
ทัง้ นี ้ หำกผู้จองซือ้ หุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่ อนไขกำรจองซื ้อ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อ
หุ้นเข้ ำบัญชี ธนำคำรของผู้จองซื อ้ หุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงิ นอัตโนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำมประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
แจ้ งไว้ ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะ
สัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร
(ถ้ ำมี) ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อย
ละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรนับจำกวันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณี
ใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำม
ประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่
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ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชี
ธนำคำรของผู้จองซื ้อหุ้น หรื อกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ชัดเจนหรื อไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ ู จองซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
(4)

ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื ้อ
(ก)

กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำร
กำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกัน กำรจำหน่ำ ยใช้ สิท ธิ ยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้น และกำรจัด
จำหน่ำยหุ้น ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที

(ข)

กรณีเกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรั พย์ต้องระงั บหรื อหยุดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำร
จองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ตอ่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

หำกเกิ ดเหตุกำรณ์ ตำม (ก) หรื อเหตุกำรณ์ ตำม (ข) และผู้จองซื อ้ ได้ ใช้ สิ ท ธิ ยกเลิก กำรจองซื อ้
หลักทรัพย์ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่รั บจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์
ดังกล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยนัน้ ๆ
โดยกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อ
ที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ตำม
ประเภทบัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ ภำยใน 5 วันทำกำร นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น
หรื อสัง่ จ่ำยเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่ อที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ และจัดส่งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวัน
ปิ ดกำรจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียม
กำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้
กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มี
หน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้ นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันพ้ นกำหนด
ระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใด ๆ หำกได้ มีกำรโอนเงิน
ค่ำจองซื อ้ หุ้นเข้ ำบัญชี ธนำคำรของผู้จองซื อ้ หุ้นผ่ำนระบบกำรโอนเงิ นอัต โนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโอนเงิ นเข้ ำบัญชี ซือ้ ขำยหลักทรั พย์ ตำมประเภท
บัญชีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นแจ้ งไว้ หรื อส่งเช็คเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้
ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อ
จะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใด ๆ อีกต่อไป
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6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน) และให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อใน
กำรเสนอขำยครั ง้ นี ไ้ ว้ กับศูนย์ รับ ฝำกหลักทรั พย์ กล่ำวคือ ผู้จองซือ้ สำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ และเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถ
ขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเริ่ มทำกำร
ซือ้ ขำยได้ ในตลำดหลักทรั พย์ ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้ จะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรในกรณีใดกรณี
หนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
6.10.1 ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น โดยให้ อ อกใบหุ้น ในชื่ อ ของผู้จ องซื อ้ ศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ู ได้ รับกำรจัดสรรสิทธิกำรจองซื ้อ
หุ้นสำมัญทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับ
จำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับ
กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อำจจะได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ นุ สำมัญ
ของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
6.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ โดย
ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุ้นสำมัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำย
หุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรั พย์ ฯ ได้ ทันทีที่ตลำดหลักทรั พย์ ฯ อนุญำตให้ ห้ นุ
สำมัญของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ 6.10.2 ชื่อของผู้จองซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้ อง
ตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซอื ้ ขายหลักทรัพย์ ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำม
ข้ อ 6.10.1 แทน
6.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้
ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกหมำยเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้น
สำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรฝำกไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และ
ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ จะบัน ทึกยอดบัญชี จำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ ผ้ ูจองซือ้ ได้ รั บ กำร
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จัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถ
ขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์ ฯ อนุญำตให้ ห้ นุ
สำมัญของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ฯ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอนหุ้นสำมัญ
ออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสำมำรถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคำ่ ธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทังนี
้ ้
กำรถอนหุ้นสำมัญที่ฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลำ
ในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมัญได้
ทันภำยในวันที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในวันแรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิในกำรออกใบหุ้นในนำม
ของผู้จองซื ้อ ตำมข้ อ 6.10.1 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
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