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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
1 รำยละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
ผู้เสนอขำยหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
จำนวนหุ้นทีอ่ อกและเสนอขำย
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ
รำคำเสนอขำยหุ้นละ
มูลค่ำรวมของหุ้นทีเ่ สนอขำย
ระยะเวลำเสนอขำย

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน) (“บริ ษัท”)
(ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED)
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
จำนวน 60,000,000 หุ้น คิ ด เป็ น ร้ อยละ 23.08 ของจ ำนวนหุ้น ที่ ช ำระแล้ ว
ทังหมดภำยหลั
้
งกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้
0.25 บำทต่อหุ้น
[*] บำท
[*] ล้ ำนบำท
วันที่ [*] – [*]

1.2 สัดส่ วนกำรเสนอขำยหุ้น
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อประชำชนผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ ในข้ อ 5.2
ซึง่ สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้นเป็ นดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์

[*] หุ้น

เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท

[*] หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจ
ในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญ ที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ ในครัง้ นีป้ ระสบ
ควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.6
กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยหรื อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป เนื่องจำกหุ้นที่จดั สรรใน
กำรเสนอขำยครัง้ นี ้มีไม่พอเพียงสำหรับกำรเสนอขำยเป็ นกำรทัว่ ไป
ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ หมำยถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรื อ นิติบคุ คลทัว่ ไปที่
เป็ นหรื อเคยเป็ นลูกค้ ำ หรื อบุคคลที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำ เช่น ลูกค้ ำที่ทำกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ลูกค้ ำด้ ำนวำณิชธนกิจ ลูกค้ ำที่
ทำกำรซื อ้ ขำยหน่วยลงทุน เป็ นต้ น หรื อ ผู้มีค วำมสัม พัน ธ์ ท ำงธุ รกิ จ เช่น บริ ษั ท คู่ค้ำ ผู้ให้ ค ำปรึ ก ษำทำงธุรกิ จ ผู้ให้ กำร
สนับสนุนด้ ำนข้ อมูลทำงธุรกิจ และผู้แนะนำลูกค้ ำ/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ที่มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2
ทังที
้ ่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปั จจุบนั หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต รวมถึงผู้ที่ได้ เข้ ำร่ วมฟั งกำรนำเสนอข้ อมูลของ
บริ ษั ท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน ) และในกรณี ที่เป็ นนิติบุค คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อ
พนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ นที่จองซือ้ หุ้นผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 5.2 ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง
ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของผู้จดั จำหน่ำย
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 1
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หลักทรัพย์ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรใน
กำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่
ออกตรำสำรทุน (รวมถึงทีม่ ีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557
สำหรับ ผู้จัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรั บ ประกันกำรจ ำหน่ำย ผู้มี อุป กำรคุณ ของผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะรวมถึง นักลงทุนสถำบันที่เคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรื อผู้ที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยต้ องกำรชักชวนให้ เป็ นลูกค้ ำในอนำคตที่จองซื ้อหุ้นผ่ำน
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 และรวมถึงผู้มีอปุ กำรคุณของที่ปรึกษำทำงกำรเงินด้ วย
(โปรดดูรำยละเอีย ดวิธีกำรจัดสรรหุ้น สำมัญ เพิ่ มทุน และวิธีก ำรจองซือ้ ให้ แก่ ผ้ ูมี อุปกำรคุณ ของผู้จัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ได้ ในข้ อ 5.6.1 และข้ อ 5.7.1 ตำมลำดับ)
นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผู้ลงทุนประเภทสถำบันที่จองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ที่มี ลกั ษณะใดลักษณะหนึ่ง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่ อง กำรกำหนดบทนิยำมในประกำศเกี่ยวกับกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์ (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้
(ก) ธนำคำรพำณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษั ทหลักทรัพ ย์ เพื่ อเป็ นทรัพ ย์ สินของตนเอง หรื อเพื่ อกำรบริ หำรกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่ อกำรจัดกำร
โครงกำรลงทุน ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตำมกฎหมำยว่ ำ ด้ ว ยกำรประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนรำชกำรและรัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้ วยวิธีกำรงบประมำณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมำยเฉพำะ
จัดตังขึ
้ ้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
ผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัท หมำยถึง ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ/หรื อนิติบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ อนั ดี ต่อ
บริ ษัทและต่อผู้บริ หำรของบริ ษัท ได้ แก่ ลูกค้ ำ บริ ษัทคู่ ค้ำ ผู้จัดหำสินค้ ำ/บริ กำร (Supplier) ผู้จัดหำแหล่งเงินทุน สถำบัน
กำรเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทำงธุรกิจ ผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงกำรค้ ำ บุคคลที่ให้ คำแนะนำหรื อเป็ นที่ปรึกษำของบริ ษัท ผู้แนะนำ
ลูกค้ ำ/ธุรกิจ ทังที
้ ่ติดต่ออยูใ่ นปั จจุบนั เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คำดว่ำจะได้ ติดต่อในอนำคต ในกรณีที่เป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึง ผู้ถือ
ส่วนที่ 3 หน้ ำ 2
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หุ้นและ/หรื อผู้บริ หำร และ/หรื อพนักงำนของบุคคลข้ ำงต้ น ซึ่งจะจองซื ้อหุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 5.2.1 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงกำรจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท ตำมที่กำหนดในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้น ของบริ ษั ทที่ออกตรำสำรทุน ฉบับ ลงวันที่ 7 พฤศจิ กำยน 2557
(รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
(โปรดดูรำยละเอียดวิธีกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุน และวิธีกำรจองซื ้อให้ แก่ ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทได้ ในข้ อ 5.6.2
และข้ อ 5.7.2 ตำมลำดับ)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสำมัญของบริ ษัทที่เสนอขำย จำนวน 60,000,000 หุ้น ในครัง้ นี ้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญ
เดิมของบริ ษัททุกประกำร
1.4 ตลำดรองของหุ้นที่เสนอขำย
บริ ษัทมีควำมประสงค์ที่จะนำหุ้นสำมัญเข้ ำจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ตำมเกณฑ์กำไรสุทธิ (Profit Test) ซึ่งบริ ษัทจะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้
รับทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำดหลักทรัพย์ฯ ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัท ได้ ยื่น
คำขออนุญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวำคม 2558 เพื่อให้ พิจำรณำรับหุ้นสำมัญของบริ ษัท
เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน และบริ ษัท ทริ ปเปิ ล้ เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จำกัด ในฐำนะที่ปรึ กษำทำงกำรเงินของบริ ษัท ได้
พิจำรณำคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วเห็นว่ำ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมข้ อบังคับตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง
กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำรเปิ ดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนใน “ตลำดหลัก ทรั พ ย์ เอ็ มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับ ลงวัน ที่ 11 พฤษภำคม 2558 และตำมหนังสือเวีย นที่ บจ.(ว)
10/2551 ฉบับลงวันที่ 20 กุมภำพันธ์ 2551 เรื่ องกำรปรับปรุ งหลักเกณฑ์กำรรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุ นกำรจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ ที่จะสำมำรถเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่คณ
ุ สมบัติเรื่ องกำรกระจำยกำรถือหุ้นให้ แก่นกั
ลงทุนรำยย่อย ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 300 รำย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 20 ของทุนชำระ
แล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่ำวแต่ละรำยต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่ำ 1 หน่วยกำรซื ้อขำย โดยภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ จำหน่ำยหุ้นต่อ
ประชำชนในครัง้ นีแ้ ล้ ว จะทำให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตำมเกณฑ์กำรกระจำยหุ้นรำยย่อย โดยบริ ษัทจะดำเนินกำรให้
ตลำดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสำมัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้ อกำหนดอื่นๆ
ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรห้ ำมผู้บริ หำรหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ อง
ขำยหุ้นและหลักทรัพย์ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้ ที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
กำหนดให้ บริ ษัทต้ องสัง่ ห้ ำมผู้มีสว่ นร่วมในกำรบริ หำรและ/หรื อผู้ถือหุ้นรำยอื่นๆ นำหุ้นของตน ซึง่ มีจำนวนรวมกันเป็ นจำนวน
ร้ อยละ 55 ของหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ ออกขำยภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับ
แต่วนั ที่ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลัก ทรัพย์ ฯ โดยภำยหลังจำกวันที่ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยในตลำด

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 3

บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
หลักทรัพย์ ฯ ครบกำหนดระยะเวลำ 6 เดือน ผู้ที่ถูกสัง่ ห้ ำมดังกล่ำวสำมำรถทยอยขำยหุ้นที่ถูกสัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำวได้ ใน
จำนวนร้ อยละ 25 ของจำนวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ำมขำยดังกล่ำว และสำมำรถขำยส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ
1 ปี
2. ข้ อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 11 ระบุว่ำ “หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนกันได้ อย่ำงเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่ำง
ด้ ำวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินกว่ำร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ ว ทังหมดของบริ
้
ษัท กำร
โอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้ อตั รำส่วนกำรถือหุ้นของคนต่ำงด้ ำวของบริ ษัทเกินอัตรำส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุ้น
บริ ษัทรำยนันได้
้ ” ดังนัน้ หุ้นสำมัญของบริ ษัทสำมำรถโอนกันได้ อย่ำงโดยเสรี โดยไม่มีข้อจำกัด และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ มี
สัญชำติไทยในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจำนวนรวมกันไม่เกินร้ อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
กำรโอนหุ้นรำยใดที่จะทำให้ สดั ส่วนกำรถื อหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชำติไทยของบริ ษัทเกินสัดส่วนข้ ำงต้ น บริ ษัทมีสิทธิ
ปฏิเสธกำรโอนหุ้นของบริ ษัทรำยนันได้
้
อนึง่ กำรโอนหุ้นสำมัญของบริ ษัทจะสมบูรณ์เมือ่ ผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลำยมือชื่อของผู้
โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นแก่ผ้ รู ับโอน กำรโอนหุ้นนันจะใช้
้
ยนั บริ ษัทได้ เมื่อบริ ษัทได้ รับคำร้ องขอให้ ลงทะเบียนกำรโอน
หุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยนั บุคคลภำยนอกได้ เมื่อบริ ษัทได้ ลงทะเบียนกำรโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนกำรโอนหุ้นภำยใน 14
วันนับแต่วนั ที่ได้ รับกำรร้ องขอนัน้ หรื อ หำกบริ ษัทเห็นว่ำกำรโอนหุ้นนันไม่
้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำยและเป็ นกำรฝ่ ำฝื นข้ อ 6. แห่ง
ข้ อบังคับของบริ ษัท บริ ษัทจะแจ้ งปฏิเสธกำรลงทะเบียนกำรโอนหุ้น แก่ผ้ ยู ื่นคำร้ องขอภำยใน 7 วัน นับแต่วนั ได้ รับคำร้ องขอ
นัน้
ทังนี
้ ้ เมื่อหุ้นของบริ ษัทได้ รับกำรจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ฯ กำรโอนหุ้นสำมัญที่ซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ให้ เป็ นไปตำมกฎข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
กำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท ที่ รำคำ [*] บำทต่อหุ้นนัน้ หำกพิจำรณำจำกกำไรสุทธิ ห้ ุนของบริ ษั ท
ในช่วง 4 ไตรมำสที่ผ่ำนมำ ตังแต่
้ วนั ที่ [*] ถึงวันที่ [*] จะมีคำ่ เท่ำกับ [*] บำทต่อหุ้น ซึง่ คิดเป็ นอัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อ
หุ้น (Price to Earning Ratio : P/E) เท่ำกับ [*] เท่ำ ทังนี
้ ้ อัตรำส่วนรำคำหุ้นต่อกำไรสุทธิดงั กล่ำวคำนวณจำกผลประกอบกำรใน
อดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็ นปั จจัยสำคัญปั จจัยหนึ่งที่นกั ลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำร
ตัดสินใจในกำรลงทุน
จำกกำรที่บริ ษัทประกอบธุรกิจให้ บริ กำรเป็ นนำยหน้ ำประกันวินำศภัย จึงใช้ วิธีกำรเปรี ยบเทียบรำคำตลำดที่สำมำรถ
อ้ ำงอิงได้ (Market Comparable) ในช่วงระยะเวลำ [*] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [*] จนถึงวันที่ [*] โดยใช้ ค่ำ P/E เฉลี่ยของหมวด [*] ซึ่ง
เป็ นหมวดธุรกิจในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัท จำกวิธีกำรดังกล่ำวทำให้ ได้ ค่ำ P/E เฉลี่ยถ่วง
น ้ำหนักเท่ำกับ [*] เท่ำ
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3.1 ข้ อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย จึงเปรี ยบเทียบ P/E ของหมวด [*] ซึง่ คล้ ำยคลึงหรื อใกล้ เคียงกับ
กำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยข้ อมูลที่ใช้ ในกำรเปรี ยบเทียบเป็ น P/E เฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ [*] เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [*] จนถึง
วันที่ [*] โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
บริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ตลำดรองที่จะ
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

รำคำเฉลี่ย1)
(บำท)

P/E เฉลี่ย*
(เท่ ำ)

อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิเฉลี่ยของ [*] บริษัท
อัตรำส่วนรำคำต่อกำไรสุทธิของหมวดพำณิชย์ (Commerce)

ที่มำ: SETSMART
หมำยเหตุ: * P/E ดังกล่ำวคำนวณจำกฐำนะกำรเงินในอดีต โดยที่ยงั ไม่ได้ พิจำรณำถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึ่ง
เป็ นปั จจัยสำคัญปั จจัยหนึง่ ที่นกั ลงทุนควรพิจำรณำประกอบกำรตัดสินใจในกำรลงทุน
4. รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
- ไม่มี 5. กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อข้ อจำกัดใน
กำรดำเนิ น กำร ทัง้ นี ้ เพื่ อ อำนวยควำมสะดวกให้ แก่ นัก ลงทุน อย่ำงเป็ น ธรรมและเพื่ อ ให้ ก ำรเสนอขำยหุ้นครั ง้ นี ป้ ระสบ
ควำมสำเร็ จสูงสุด
5.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ เสนอขำยโดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2
5.2 ผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
[*]
5.2.2 ผู้จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
[*]
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5.3 เงื่อนไข และค่ ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท ซึง่ จะเสนอขำยต่อประชำชน จำนวน 60,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [*] บำท โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของบริ ษัทประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน
(Firm Underwriting) ทัง้ นี ้ รำยละเอียดให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ ระบุไว้ ในสัญ ญำแต่งตัง้ ผู้จัด จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหุ้น (Underwriting Agreement)
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ตำ่ งๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังในประเทศ
้
และต่ำ งประเทศ หรื อ กำรเปลี่ย นแปลงอย่ำงมี นัยสำคัญ ในธุ รกิ จ หรื อ กำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ที่ อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้
(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงำนรำชกำรสัง่
ระงับหรื อหยุดกำรเสนอซื ้อขำยหลักทรัพย์ หรื อมีเหตุกำรณ์ใดที่ทำให้ ไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะเป็ นไปตำม
รำยละเอียดและเงื่อนไขที่จะกำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย
ในกรณีผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำยใช้ สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้นใน
ครัง้ นี จ้ ำกเหตุดังกล่ำวข้ ำงต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรั พย์ จ ะด ำเนิ น กำรคื น เงิ น ค่ ำ จองซื อ้ ทัง้ จ ำนวนให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ แต่ ล ะรำยที่ จ องซื อ้ หุ้น สำมัญ ในส่ว นของตน ตำม
รำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2 ค่ ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
บริ ษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยให้ แก่ผ้ ูจดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นจำนวนรวมทังสิ
้ ้น [*] (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม) โดยชำระภำยใน 3 วันทำกำร นับแต่วนั ปิ ดกำรเสนอขำย
และบริ ษัทได้ รับเงินค่ำจองซื ้อจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้ วน
5.3.3 จำนวนเงินค่ ำหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทัง้ สิน้ (ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
หุ้นจำนวน 60,000,000 หุ้น ในรำคำเสนอขำย [*] บำทต่อหุ้น รวม

[*] บำท

หัก ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหุ้น

[*] บำท
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับ (ก่อนหักค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ)

[*] บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้น

[*] บำท

5.4 ประมำณค่ ำใช้ จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ (ไม่ รวมภำษีมูลค่ ำเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์

50,000 บำท
[*] บำท
50,000 บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี )

[*] บำท

ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหุ้น

[*] บำท

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ *

[*] บำท

รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังสิ
้ ้น

[*] บำท

หมำยเหตุ: * ค่ำ ใช้ จ่ำ ยอื่ น ๆ ประกอบด้ วย ค่ำ ที่ ป รึ กษำทำงกำรเงิ น ค่ำ ที่ ป รึ กษำด้ ำนประชำสัม พัน ธ์ ค่ำที่ ป รึ ก ษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น และเอกสำรต่ำงๆ เป็ นต้ น
5.5 วิธีกำรขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ช้ วน และใบจองซือ้ หุ้นได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลำ
9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ทังนี
้ ้ ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท สำมำรถดำวน์โหลด (Download)
หนังสือชี ้ชวนซึง่ มีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
จำกเว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
5.6 วิธีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำย
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงที่มีกำร
แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภท
หุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
2557 และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ บู ริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทและผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) ฉบับลงวันที่ 7
พฤศจิกำยน 2557 เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้นทังหมด
้
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้ แก่ (ก) ผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ จำนวน [*] หุ้น และ (ข) ผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัท จำนวน [*] หุ้น ทังนี
้ ้ สัด ส่วนในกำรเสนอขำยให้ กับ
บุคคลที่มิใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็ดี ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทำให้
กำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
ทังนี
้ ้ จะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยย่อย
อนึ่ง กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ในครัง้ นี ้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้ อ 4 (3) เรื่ องกำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ของข้ อบังคับของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำรรับหลักทรัพย์จดทะเบียน กำร
เปิ ดเผยสำรสนเทศ กำรรำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ และกำรเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลำดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ มู ีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ ผ้ มู ีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบตำมจำนวน
ที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจอง
ซื ้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ มู ีอุปกำรคุณของบริษัท
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูมีอุปกำรคุณของบริ ษัทให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัท โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของ
ผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอ
สงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
5.7 วันและวิธีกำรจอง และกำรชำระเงินค่ ำจองซือ้ หุ้น
5.7.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติ
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บุคคล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ดังนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั ร
ประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่น หน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณี ที่ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย : สำเนำหนังสือ รั บ รองนิ ติ บุค คลที่ อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศ : ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจั ด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือ รับรองนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อ
สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรทังหมดต้
้
องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จัดทำหรื อรับรองควำม
ถูกต้ อง ที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญ ชี อื่น ๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และได้ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)
กับ ผู้จัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรั พ ย์ แ ล้ ว ภำยในระยะเวลำไม่ เกิ น 2 ปี ผู้จ องซื อ้ ดัง กล่ำ วไม่จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้
จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และทังนิ
้ ติบคุ คลที่เป็ นผู้
จองซื ้อดังกล่ำว และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อ
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ทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ
ได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 2 ปี นิติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมใน
เอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่
เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำร
ดังกล่ำวจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภำยในระยะเวลำ
กำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] – [*]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี ้
1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ น เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่ ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ โดยหั ก จำกเงิ น ที่ ฝ ำกอยู่ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 5.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อ
ชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ไม่ผำ่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียว
เต็มจำนวนที่ จองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่ มทุน บมจ. เอเอส
เอ็น โบรกเกอร์ ” ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชี [*] สำขำ [*] เลขที่บญ
ั ชี [*]
3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อหลักทรัพย์
ด้ วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบเงิน
โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ เงิ น ที่ ฝ ำกอยู่ กับ ผู้ จั ด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมี
วิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น.
ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงิน
โอน เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้
จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [*]
หรื อวันที่ [*] และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ ำฟท์ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ [*]
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- หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] และในวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00
น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงิน
โอน เท่ำนัน้
-

ผู้จองซื ้อที่ชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยผู้จดั จำหน่ำย
หลัก ทรั พ ย์ ต ำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 พร้ อมทัง้ เขี ย นชื่ อ นำมสกุล ที่ อ ยู่ และเบอร์ โทรศัพ ท์ ที่ ติด ต่อ ได้ ไว้
ด้ ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชี “บัญชี
จองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ ” ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชี [*] สำขำ
[*] เลขที่บญ
ั ชี [*]

(ง) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื อ้ ในข้ อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] – [*]
(จ) ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นแล้ วจะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอคืนเงินไม่ได้ ทังนี
้ ้
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และ/หรื อ ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสทิ ธิ
ยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (ก) ถึง (ง)
5.7.2 สำหรับผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ ดังนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนและลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บตั ร
ประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชน พร้ อมลงนำม
รั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง (กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เยำว์ จะต้ อ งแนบส ำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องผู้
จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย : สำเนำหนังสือ รั บ รองนิ ติ บุค คลที่ อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลง
นำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดิน ทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
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-

ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำ งประเทศ : ส ำเนำหนัง สื อ ส ำคัญ กำรจั ด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบคุ คล ที่ออกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อ
สำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สำเนำเอกสำรทังหมดต้
้
องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรได้ จัดทำหรื อรับรองควำม
ถูกต้ อง ที่มีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และได้ ผ่ำน
ขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ งเกี่ ย วกับ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ ย ง (Suitability Test) กั บ ผู้ จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยแล้ ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำร
จองซื ้อ ทัง้ นี ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซือ้ จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่ กรอกรำยละเอีย ดถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และชัด เจน พร้ อมลงลำยมื อชื่ อ ผู้จองซือ้ ให้ แ ก่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 และทังนิ
้ ติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่ำว และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรได้ ผำ่ นขันตอนกำร
้
รู้จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ 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) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2
ปี นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น นิติบคุ คลที่เป็ น
ผู้จ องซือ้ และ/หรื อกรรมกำรที่ เป็ น ผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่ กรอกรำยละเอีย ดถูกต้ อ ง ครบถ้ วน และชัด เจน พร้ อมลงลำยมื อชื่ อ ผู้จองซือ้ ให้ แ ก่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น

(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] – [*]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีชำระเงินดังนี ้
-

หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึง
เวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จ องซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน
เงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เรี ย กว่ำ “Automatic Transfer System หรื อ ATS) เช็ ค แคชเชี ย ร์ เช็ ค (หรื อ ที่
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เรี ย กว่ ำ “เช็ ค ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ อ งสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จำกส ำนัก หัก บัญ ชี ใ นเขต
กรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [*] หรื อวันที่ [*] และชื่อเจ้ ำของ
เช็ ค ต้ อ งเป็ น ชื่ อ เดี ย วกับ ชื่ อ ผู้จ องซื อ้ เท่ำนัน้ และหำกช ำระเป็ น แคชเชี ย ร์ เช็ ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวัน ที่
ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้มีผลบังคับใช้ แต่ไม่เกินวันที่ [*]
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อ
ขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ ง
ควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมี
ผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
-

หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] และในวันที่ [*] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น.
ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อ
เงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้

-

ผู้จองซื ้อที่ชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้
ในข้ อ 5.2.1 จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชี “บัญชีจองซื ้อหุ้นเพิ่มทุน บมจ. เอเอสเอ็น
โบรกเกอร์ ” ธนำคำร ธนชำต จำกัด (มหำชน) ประเภทบัญชี [*] สำขำ [*] เลขที่บญ
ั ชี [*]

(ง) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (ค) มำยื่นควำม
จำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมสถำนที่ทไี่ ด้ ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [*] – [*]
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นแล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมข้ อ 5.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อ
ที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (ก) ถึง (ง)
5.8 กำรจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ ำจำนวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขำย
5.8.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.8.2 ผู้จองซือ้ ประเภทสำหรับผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำร
ของบริ ษัท
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5.9 วิธีกำรคืนเงินค่ ำจองซือ้ หลักทรัพย์
5.9.1 กรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นนัน้
จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อ
ผ่ำนตนเอง โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำ
จองซือ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงิน
ดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำก
วันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำกรณี
ใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้
จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิด
กำรสูญ หำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ้ ผู้จัด จำหน่ำย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.2 กรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญน้ อยกว่ ำจำนวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบ
ตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ จะทำกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่จองผ่ำนตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มี
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นรำยทีไ่ ม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ ภำยใน
14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้ ภำยใน
ระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ้ยในอัตรำ
ร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน
ดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดย
ชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลมำ
จำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่ อ ที่ อยู่ ที่ผ้ ูจ องซือ้ ได้ ระบุไว้ ในใบจองซื อ้ ผู้จัด จำหน่ำยหลักทรั พย์ จะไม่รับผิ ดชอบต่อควำม
ผิดพลำดดังกล่ำว
5.9.3 ในกรณีท่ ผี ้ จู องซือ้ หุ้นไม่ ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่ สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ ำจองซือ้ หุ้น
ตำมเช็คค่ ำจองซือ้ หุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืน
จำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หุ้น ในกรณี นี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่ำดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน
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5.9.4 ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซือ้
(1) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้
ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(2) กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับ หรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่
สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสิ ทธิ ที่จะยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำม
ประสงค์ตอ่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ ตำม (1) หรื อ (2) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
รำยที่รับจองซือ้ หุ้นจำกผู้จองซือ้ หุ้นที่ ยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ดังกล่ำวจะด ำเนิ นกำรคืนเงิ นค่ำจองซือ้ หุ้น โดยไม่มี
ดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยนันๆ
้ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจอง
ซื ้อหุ้นหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ ตำม (2) ทัง้ นี ้ กรณี ไม่สำมำรถคืนเงิน ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตรำร้ อยละ
7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันจนถึง
วันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงิ นค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่
อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซือ้ ได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี สิท ธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีกำรส่ งมอบหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) เป็ นนำยทะเบียน
หุ้นให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้แล้ ว กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ ำสู่ระบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้น
สำมัญในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึ่ง
แตกต่ำงกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่สำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะ
ได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญให้ แก่ประชำชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นสำมำรถเลือกให้ บริ ษั ทดำเนินกำรในกรณีใด
กรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รั บฝำกหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้น ตำมจ ำนวนหุ้ นที่ ได้ รั บ กำรจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูได้ รั บ กำรจัด สรรสิท ธิ ก ำรจองซื อ้ หุ้น ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิ ดทำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณี
นี ้ ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออำจ
ได้ รับใบหุ้นภำยหลังจำกที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว
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บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรั พย์ กล่ำวคือ ผู้
จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้
บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้
ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ น สำมัญอยู่ และ
ออกหลัก ฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อ ในขณะเดียวกันบริ ษัท
หลักทรัพย์ นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำย
หุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อ
ขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของบัญชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว บริ ษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำมข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำม
จำนวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำน
กำรฝำกให้ แ ก่ผ้ ูจองซือ้ ภำยใน 7 วัน ทำกำรนับ จำกวัน ปิ ด กำรจองซือ้ หุ้น ในกรณี นีผ้ ้ ูที่ได้ รับ กำรจัดสรรจะ
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดอนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททำกำรซื ้อ
ขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสำมำรถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคำ่ ธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญ
ตำมอัตรำที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทังนี
้ ้ กำรถอนหุ้นสำมัญที่ฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมำชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เวลำในกำรด ำเนิ น กำร ดังนั น้ ผู้จ องซือ้ ที่ น ำฝำกในบัญ ชี ดัง กล่ำ วอำจจะไม่
สำมำรถถอนหุ้น สำมัญ ได้ ทัน ภำยในวัน ที่ ห้ ุน สำมัญ ของบริ ษั ท เริ่ ม ท ำกำรซื อ้ ขำยได้ ในวัน แรกในตลำด
หลักทรัพย์

ส่วนที่ 3 หน้ ำ 16

