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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน 

 
1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

1.1  ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ผูเสนอขายหลักทรัพย บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย จํานวน 200,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่ชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1.00 บาท 

ราคาเสนอขายหุนละ 3.00 บาท 

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย 600 ลานบาท 

 
 1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญในคร้ังนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
ซึ่งสัดสวนการเสนอขายหุนเปนดังนี้ 

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  50,000,000 หุน 

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน                                                   50,000,000 หุน 

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท              100,000,000 หุน 

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจ
ในการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในคร้ังนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6 

การจัดสรรหุนในคร้ังนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการท่ัวไป เนื่องจากหุนที่จัดสรรใน
การเสนอขายคร้ังนี้มีไมพอเพียงสําหรับการเสนอขายเปนการทั่วไป 

ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งเปนผูมีอุป
การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2  ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบุคคลที่มี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ลูกคาที่ทําการซ้ือขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา 
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ทั้งที่เคยติดตอในอดีต ติดตอในปจจุบัน และผูท่ีคาดวาจะ
ไดติดตอในอนาคต หรือบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจ ไมวาทางตรงหรือทางออมกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ
ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้ไมรวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความขางลาง และไม
รวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เก่ียวของของผู
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จัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังนี้ 

(ก) ธนาคารพาณิชย 

(ข) บริษัทเงินทุน 

(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร  

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 

(จ) บริษัทประกันภัย 

(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดต้ังขึ้น 

(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย 

(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 

(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 

(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 

(ฎ) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 

(ฏ) กองทุนรวม 

(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม 

ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง  

1. พนักงานของบริษัท 
2. บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีกับบริษัท เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา  

คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือเคยในอดีต 
ทั้งนี้อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษานิติบุคคลดังกลาวดวย 

3.  บุคคล และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทตองการชักชวนใหมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัทตอไปในอนาคต ทั้งนี้ 
อาจรวมถึงพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวดวย 

4.  บุคคล และ/ หรือนิติบุคคลท่ีบริษัทพิจารณาแลววาสามารถทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนํา
ไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เก่ียวของ
กับบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตนทั้งในปจจุบันและอนาคต 

5.  บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารบริษัท 



 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 3 หนา 3 

ทั้งนี้ ไมรวมถึงกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม และผูที่เก่ียวของกันตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เร่ืองหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 
สิงหาคม 2552 และตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551  เร่ือง การจอง การจัดจําหนายหลักทรัพยและ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 

การเสนอขายหุนในครั้งนี้มิไดเปนการเสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป  
  
 1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน 

หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในคร้ังนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ 
 

1.4  ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในคร้ังนี้
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทจึงอาจมีความเส่ียงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ บริษัทได
ย่ืนคําขอตอตลาดหลักทรัพยแลวเม่ือวันที่ 5 กันยายน 2554 เพื่อใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
บริษัท ทริปเปล เอ พลัส แอดไวเซอร่ี จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัท ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปน
อยางดีแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพยจด
ทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ฉบับลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพ่ิมเติม) ยกเวน
คุณสมบัติตามขอ 5 (3) เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย และเม่ือบริษัทไดจําหนายหุนตอประชาชนแลว จะทําใหบริษัทมี
คุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย โดยบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอไป 

 
1.5 ขอกาํหนดอ่ืนๆ 

กลุมผูถือหุนเดิมของบริษัทซึ่งถือหุนรวมกันในบริษัทรวมกันเทากับรอยละ 55 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ
บริษัทภายหลังการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ จะถูกส่ังหามขายภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขาย
ในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย (ตามประกาศคณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยฯ เร่ือง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เก่ียวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาท่ีกําหนด พ.ศ. 2544 
(รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)) และสามารถทยอยขายหุนที่ถูกส่ังหามขายดังกลาวไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุน
ทั้งหมดที่ถูกส่ังหามขายเม่ือครบกําหนดเวลา 6 เดือนนับแตวันที่หุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย และ
สามารถขายสวนที่เหลือไดเม่ือครบกําหนดระยะเวลา 1 ป  
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2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ขอบังคับของบริษัทขอ 13 และ ขอ 14 ระบุวา “หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้น
เปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด”  

การโอนหุนนั้นยอมสมบูรณ เม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน 
และสงมอบใบหุนใหกับผูรับโอน การโอนหุนใชยันบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใช
ยันบุคคลภายนอกไดเม่ือบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว เม่ือบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทแลว ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนใหภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณ ให
บริษัทแจงแกผูย่ืนคํารองขอภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 

เม่ือหุนของบริษัทไดรับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
3. ที่มาของการกาํหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้ ใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงได 
(Market Comparable) จากบริษัทในกลุมที่จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดยใชอัตราสวนราคาตอกําไรตอ
หุน (Price/Earnings Ratio) เทากับ 11.91 เทา ซึ่งเปนสวนลดจากคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนของบริษัทในกลุมที่
จดทะเบียนอยูในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ในชวง 1 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งมีคาเทากับ 16.51 เทา 
โดยอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุนที่ใชกําหนดราคามีสวนลดประมาณรอยละ 27.89 

บริษัทคํานวณคากําไรตอหุนโดยใชผลรวมกําไรสุทธิของบริษัทในชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ต้ังแตไตรมาสที่  4  ป 2553 
ถึงไตรมาสที่ 3  ป 2554) หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 800,000,000 หุน (Fully Diluted) ซึ่งมีคาเทากับ 0.25 บาทตอ
หุน  

นอกจากนี้ หากคํานวณคาเฉล่ียอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน ในชวง 1 เดือน ต้ังแตวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2554 
ของบริษัทในหมวดอุตสาหกรรมเหล็ก ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและสามารถคํานวณอัตราสวน
ราคาตอกําไรตอหุนได ซึ่งมีจํานวนท้ังหมด 21 บริษัท จะมีคาเทากับ 21.66 เทา 

ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังไมไดพิจารณาถึงผลการ
ดําเนินงานในอนาคต   
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

- ไมมี - 

 
5. การจอง การจาํหนาย และการจัดสรร 

5.1  วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคารเอเซีย เซ็นเตอร ช้ัน 8-11 
เลขท่ี 173 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : 0-2658-8888 โทรสาร : 0-2658-8654 
 

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด 
เลขท่ี 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 8, 12 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2672-5999 โทรสาร : 0-2672-5888 
 

บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 132 อาคารสินธร 1 ชั้น 2 ถนนวิทยุ 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2205-7000 โทรสาร : 0-2252-8286 
 

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด 
เลขท่ี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2658-4888 โทรสาร : 0-2264-5999  
 

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)  
เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ19 ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2217-8888 โทรสาร : 0-2217-8706 
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บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 17 ถนนสาทรใต 
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท : 0-2638-5000 โทรสาร : 0-2287-6007 
 

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 999/9 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18 
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท : 0-2658-9500 โทรสาร : 0-2658-9149 
 

5.3  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวน 200,000,000 หุน ตามลักษณะการ
จัดสรรและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุใน
ขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.2 รับประกันการจําหนาย ภายใตเงื่อนไขที่ระบุ
ไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท 

 
คาตอบแทนในการจัดจาํหนายหลักทรัพย 

บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินประมาณ 12,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดย
ชําระภายใน 5 วันนับแตวันปดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท 

 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

หุนจํานวน 200,000,000 หุน ในราคาเสนอขาย 3.00 บาท รวม  600,000,000 บาท 

หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ 12,000,000 บาท 

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 588,000,000 บาท 

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ  2.94 บาท 
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5.4  ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท 

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 480,000 บาท 

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 25,000 บาท 

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป) 200,000 บาท 

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 12,000,000 บาท 

คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ *  6,335,000 บาท 

รวมคาใชจายทั้งส้ิน  19,090,000 บาท 

หมายเหตุ: * คาใชจายอื่นๆ ประกอบดวย คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาดานประชาสัมพันธ คาที่ปรึกษากฎหมาย 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือหุน และเอกสารตางๆ คาใชจายในการจัดประชุมตางๆ 
รวมทั้งคาออกแบบ คาโฆษณาและประชาสัมพันธ เปนตน 

 

5.5  วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย   

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 
5.2.2 ต้ังแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันส้ินสุดการเสนอขาย ในวันทําการของสํานักงานและแตละสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. 

สําหรับนักลงทุนสถาบัน 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซ้ือหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันส้ินสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ต้ังแตเวลา  9.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. 

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซ้ือหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันส้ินสุดการเสนอขาย ในวันทํา
การของสํานักงานและแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ต้ังแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 
16.00 น. 
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ทั้งนี้ ผูที่ประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุนสามัญในคร้ังนี้ไดกอนทําการจองซ้ือหุน 

 
5.6  วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย และผูที่เก่ียวของ รวมถึงกองทุนรวมท่ีมีลักษณะท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให 
เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซ้ือทั้งหมด ทั้งนี้ รายละเอียดเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ 
ทธ. 70/2552 เร่ือง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มี
การแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เร่ือง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

 

บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย จํานวน 50,000,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน 50,000,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการคุณของ
บริษัท จํานวน 100,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจที่จะ
เปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนคร้ังนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด 

อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในคร้ังนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เร่ืองการ
กระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน ตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนที่ประสงค
จะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 15 วัน นับแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

 

5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย   

การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 
5.2.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได 
และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูจองซื้อผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการ
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การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจอง
ซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

 

5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกนักลงทนุสถาบัน 

การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

 

5.6.3 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท 

การจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได  

 

5.7  วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน 

5.7.1 สําหรบัผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย   

(ก)  ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ ดังนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง) 

- ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซ้ือหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) 

- ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ 

(ข)  ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554  

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้ 

- หากทําการจองซื้อในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

- หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น 

(ง) ผูจองซ้ือที่ชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามช่ือและเลขท่ีบัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซ้ือ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขา
บัญชีบริษัทตอไป 

(จ)  ผูจองซื้อตองนําใบจองซ้ือ เอกสารประกอบการจองซ้ือในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ค) มาย่ืนความ
จํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของ
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วันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ 

(ฉ)  ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (จ)  แลวจะยกเลิกการจองซ้ือและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามขอ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ) 

 
5.7.2 สําหรับผูจองซื้อที่เปนนกัลงทุนสถาบัน 

(ก)  ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
ดังนี้ 

- ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ 

(ข)  ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้ 

- หากทําการจองซ้ือในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
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ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

- หากทําการจองซื้อในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น 

(ง) ผูจองซ้ือที่ชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป 

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ค) มาย่ืนความ
จํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ 

(ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (จ)  แลวจะยกเลิกการจองซ้ือและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ) 

 
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท 

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอก รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซ้ือ 
ดังนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนท่ียังไมหมดอายุ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง 
(บิดา/มารดา) พรอมทั้งสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง) 

- ผูจองซ้ือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซ้ือหุนไดโดย
ถูกตองตามกฎหมาย) 

- ผูจองซ้ือประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
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สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดต้ังบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซ้ือ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้ สําเนาเอกสารทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ที่มีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ 

(ข)  ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 – 15 ธันวาคม 2554 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้ 

- หากทําการจองซ้ือในเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 13 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 14 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ 
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ โดยใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวน
ฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไมเกินวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพฯ ไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

- หากทําการจองซ้ือในเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2554 และเวลา 9.00 – 16.00 น. 
ของวันที่ 15 ธันวาคม 2554 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินเทานั้น 

(ง) ผูจองซ้ือที่ชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขท่ีบัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป 

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ค) มาย่ืนความ
จํานงขอจองซ้ือและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่  13 – 15 ธันวาคม 2554 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจอง
ซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ 



 บริษัท เชาว สตีล อินดัสทร้ี จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 3 หนา 14 

(ฉ) ผูที่ย่ืนความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (จ)  แลวจะยกเลิกการจองซ้ือและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) ถึง (จ) 

 
5.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

5.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย   

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย  

5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน 

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1  

5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท 

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัท  
 

5.9  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะดําเนินการ
ใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ี
อยูของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยผูจองซ้ือจะเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนแกผูจองซื้อได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซ่ึงเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดดังกลาว 
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5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย  ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซ้ือจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนท่ี
จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจอง
ซื้อตามช่ือของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ 
ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานัก
หักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลา
การจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ีมี
หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซ้ือไดรับ
คืนเงินคาจองซ้ือแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความ
ไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว 

 
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.2 รายท่ีเปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซ้ือ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเน่ืองจากการปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขการจองซ้ือ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 30 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยผูจองซื้อจะ
เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อจะจัดสง
เช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ 
และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 
5.9.4 กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน 

การยกเลิกการเสนอขายหุนสามารถแบงออกเปน 2 กรณี คือ 

(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณวา บริษัท และ/หรือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท ใหถือวาผูจองซื้อทุกรายไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที 
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(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทตองระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย และ/หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อหลักทรัพยจะตองแจง
ความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว 

หากเกิดเหตุการณตาม (1) หรือ (2) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซ้ือหลักทรัพย ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2.2 รายที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อ
หุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนั้นๆ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามช่ือของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน แกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 
วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
คืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหาย
ในการจัดสงซ่ึงเปนผลมาจากความไมครบถวนของช่ือ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซ้ือ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไมรับผิดชอบตอกรณีดังกลาว 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

บริษัทไดแตงต้ัง บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนายทะเบียน
หุนใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายคร้ังนี้แลว กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะ
ไดรับใบหุน 

ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญใหแกประชาชนในคร้ังนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้ คือ 

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 15 วันนับจากวันปดทําการจองซ้ือหุน 
ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน 
ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแลว 
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนย
รับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในช่ือของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” 
และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยูและออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย
ดังกลาวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซ้ือขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน 

(ค)  ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขท่ี 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญตามจํานวนท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 7 วันนับจากวันปดการจองซ้ือ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซ้ือตองการถอนหุนสามัญออกจาก
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราท่ีศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขท่ี 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝาก
ในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัท เร่ิมทําการซ้ือขายได
ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย 

 


