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6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่าย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ต่อประชาชนจานวน 240,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญ ของบริษัท ฯ ประเภทรับประกันผลการ
จาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือ
สัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นใน
ครั้งนี้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ
6.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญใน
ธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จั ดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่าย
หุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษั ทฯ ตกลงจ่ ายเงิ นค่ าตอบแทนการจั ดจ าหน่ ายและรั บประกั นการจ าหน่ ายให้ แก่ ผู้จั ดจ าหน่ าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น [] บาท โดยจะชาระภายใน 3 วัน นับแต่
วันปิดการเสนอขาย
ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น
หุ้นจานวน 240,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท
[] บาท
หัก: ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
[] บาท
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ
[] บาท
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น
[] บาท
6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมาณ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ
(เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[] บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
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สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้ง
นี้ได้ก่อนทาการจองซื้อจากเว็บไซต์ www.sec.or.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้ น รายใหญ่ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ แ ละบริ ษั ท ย่ อ ยของบริ ษั ท ฯ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์จานวน [] หุ้น และ (2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จานวน [] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอ
ขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรร
ให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุ้น
สามัญในครั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การ
เปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 และหากยอด
การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัด สรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้
หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุป
การคุณของบริษัทฯ ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อ
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้
จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่าง
ด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี ) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าว หรือ สาเนาหนังสื อ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออก
ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราส าคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มแนบสาเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย
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(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมี
อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
กรณี ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทยหรื อ ต่ า งด้ า วเป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่าน
ขั้น ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ าและตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้อ เท็จ จริ งเกี่ ยวกับ ลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวข้างต้ น ผู้ จองซื้ อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ กรอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่าน
ขั้นตอนการรู้ จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกั บลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่
เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ
และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่ าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้
ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่า นั้น ” พร้อมลงลายมื อชื่อ ผู้จองซื้อ ให้แ ก่ผู้จั ดจาหน่า ยหลั กทรั พย์ เพื่อ เป็น เอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
และหากผู้ จ องซื้ อ เป็ น นิ ติบุ ค คลต้ อ งกรอก “แบบสอบถามส าหรับ ตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผู้
จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรั พย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ า ย
หลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด จาหน่า ย
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หลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมี
การควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
ของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัด
จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ จ ะจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนและเอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล สาคั ญ (Executive
Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ฌ) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ ได้ ได้แก่ [] โดยผู้
จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรั พย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ
(Executive Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตอ้ งแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวน
เงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ
สามารถศึ ก ษาข้ อมู ลเกี่ ยวกั บ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ ในหนั ง สื อ ชี้ ชวนผ่ า นเว็ บ ไซต์
(Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระ
โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
- ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญใน
หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายื นยันพร้อมรายละเอียดการ
จองซื้ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทป ต้ อ งบั น ทึ ก ค าสั่ ง การจองซื้ อ ผ่ า นระบบที่ ผู้ จั ด
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จาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือผ่านระบบโทรศัพท์บันทึก
เทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อตามวิธีการจองในข้อ 6.7.1 (1) ข้อ (ก) – (ฉ) ได้
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงาน และสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
- กรณีจองผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน
ดังนี้
(3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่
ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความ
ประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) ใ น ก ร ณี ที่ ผู้ จั ด จ า ห น่ า ย ตั ด เ งิ น จ า ก ร ะ บ บ เ งิ น โ อ น อั ต โ นมั ติ ( ห รื อ ที่ เ รี ย ก ว่ า
“AutomaticTransfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่
ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้า
บัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอน
เงินมายังผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป
(3.3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจอง
ซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแต่ไม่สามารถชาระ
เงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
เวลา 09.00 น. ถึง เวลา 12.00 น. ผู้ จองซื้อ จะต้ อ งช าระเงิน ค่ าจองซื้ อ ครั้ ง เดี ย วเต็ ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”)
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หรือดร๊าฟท์ และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านั้น และ
ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ ขีดคร่อม
สั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์ โทรศั พ ท์ที่ ติ ด ต่ อได้ ไว้ด้ า นหลั ง โดยผู้ จั ดจ าหน่า ยหลั กทรั พ ย์แ ต่ ละรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีบริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทา
ธุรกรรมการโอนเงิ นทั้งหมด (ถ้ามี ) ต่ างหากจากจานวนเงินค่า จองซื้อหุ้น (จ านวนเงิน ที่ผู้จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้รับสุทธิจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3) มา
ยื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่
ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทาง
ระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชาระค่าจองซื้อผ่านเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จองซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจอง
ซื้อ และขอเงิน คืน ไม่ไ ด้ ทั ้ง นี ้ ผู ้จัด การการจัด จ าหน่า ยและรับ ประกัน การจ าหน่า ยและผู้จ ัด
จาหน่า ยและรับ ประกัน การจ าหน่า ย มีสิท ธิย กเลิก การจองซื้อ ของผู้จ องซื ้อ ที่ด าเนิน การไม่
ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (4)
6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุและลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชนพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้
หน้าที่ 3.0 - 8

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

(ข)
(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่าง
ด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี ) พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าว หรือ สาเนาหนังสื อ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออก
ไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราส าคั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ้ า มี ) พร้ อ มแนบสาเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผู กพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชือ่ รับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับรองลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมี
อายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
กรณี ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทยหรื อ ต่ า งด้ า ว เป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อน
การจองซื้ อ ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าวและกรรมการที่
เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
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ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการ
จองซื้อ นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็น ผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าว
จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชั ด เจน พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จ องซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การ
จาหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้น ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้
ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น ” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account
Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ []
(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน
ดังนี้
(3.1) หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [] ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวน
ตามที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็ค
ธนาคาร”) หรื อ ดร๊า ฟท์ และต้ องสามารถเรีย กเก็บ เงิน ได้จากสานั กหัก บัญชีใ นเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ []
และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
6.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) หากทาการจองซื้อ หลั งเวลา 12.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวัน ที่ [] และในวัน ที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
(3.3) ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่ง
จ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้ง
หน้าที่ 3.0 - 10

บริษัท เจตาแบค จากัด (มหาชน)

เขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู่ และเบอร์ โทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไว้ ด้ า นหลั ง โดยผู้ จั ด การการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชีของ
บริษัทฯ ต่อไป
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่น ใดที่เกิดขึ้นจากการทา
ธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จานวนเงินที่ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้รับสุทธิจากค่าธรรมเนียมทั้งหมดต้องเท่ากับยอด
จองซื้อเต็มจานวน)
(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ (3)
มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่สานัก งานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ []
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) - (4)
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ
6.2 จะดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.9
6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นนั้น จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัด สรร นั บจากวัน ที่ พ้น กาหนดระยะเวลา 14 วั น ดัง กล่ าว จนถึง วัน ที่ ได้ มีก ารช าระคื นตามวิ ธีก าร
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้ อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ จะทาการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัด สรร นั บจากวัน ที่ พ้น กาหนดระยะเวลา 14 วั น ดัง กล่ าว จนถึง วัน ที่ ได้ มีก ารช าระคื นตามวิ ธีก าร
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัดส่งซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อ
ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน

(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือว่า
ผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้
จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ รั บ จองซื้ อ หุ้ น จากผู้ จ องซื้ อ หุ้ น ที่ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
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ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้ แก่ผู้จองซื้อหุ้นใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้น
กาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็ค
เงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ทรี่ ะบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จอง
ซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ใน
กรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
ผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทฯ ได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
6.10.2 ในกรณี ที่ ผู้จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์
กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย์ อ ยู่ กรณี นี้ บ ริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การน าหุ้ น ที่ ไ ด้ รั บ จั ด สรรฝากไว้ กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่
บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้ของ
ซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์
ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชี ซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้น ตามข้อ 6.10.1 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝาก
ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการ
จัด สรรจะสามารถขายหุ้ นสามั ญ ที่ได้รั บ การจั ด สรรในตลาดหลั ก ทรั พย์ ได้ทั นที ที่ ตลาดหลัก ทรั พ ย์
อนุ ญ าตให้ หุ้ น ของบริ ษั ท ฯ ท าการซื้ อ ขายได้ ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และหากผู้ จ องซื้ อ ต้ อ งการถอน
หลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี ค่าธรรมเนียมการถอน
หลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนดทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากใน
บัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทาการซื้อขาย
ได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
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