บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซือ้
หุน้ และวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตามทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
เห็นสมควร ในกรณีท่เี กิดปญั หาอุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการตามทีป่ รากฎในส่วนที่ 3 นี้ ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผูเ้ ดียวในการแก้ปญั หา อุปสรรค หรือข้อจากัดดังกล่าว
เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนตามทีเ่ ห็นสมควร และเพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็ จ โดยคา
ตัดสินของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ถอื เป็ นทีส่ ุด โดยนักลงทุน และผู้
จองซือ้ ไม่มสี ทิ ธิทาการโต้แย้ง หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกให้บริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายรับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทีเ่ กิดจากการดาเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้จะเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 ชัน้ 20-21, อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999 โทรสาร 0-2949-1001
http://www.scbs.com
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร 0-2108-0999
http://www.osk188.co.th
6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซียไซรัส จากัด (มหาชน)
999/9 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18,
25 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9993
http://www.fnsyrus.com
บริษทั หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17 ถนนสาธรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 12120
โทรศัพท์ 0-2287-6682 โทรสาร 0-2287-6000
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http://www.nomuradirect.com
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวนไม่เกิน 166,370,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ ตามราคาที่
ปรากฎในข้อ 1.1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันการจาหน่ ายหุน้ ในลักษณะรับประกันผลการ
จาหน่ ายอย่างแน่ นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
นอกจากนี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนใน
ครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ที่จะได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงาน
ของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการการกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงาน
ราชการสังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดทีท่ าให้ไม่สามารถส่งมอบ
หุน้ ทีเ่ สนอขายได้
ทัง้ นี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนและการจัดจาหน่ ายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุน
ดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้
นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง) ข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญ เพิม่ ทุนในส่วน
ของตน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ให้แก่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 27,451,050 บาท โดยจะชาระให้ภายใน 7 วันทาการ
หลังจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ จากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
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6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษทั ฯ จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวนไม่เกิน 166,370,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 7.50 บาท
1,247,775,00 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
36,929,759 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
1,210,845,24 บาท
จานวนเงินค่าหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
7.28 บาท
6.4

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
50,000 บาท
/2
ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน 50,000 บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
998,220 บาท
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
27,451,050 บาท
/3
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8,063,554 บาท
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
36,929,759 บาท
/1
หมายเหตุ :
ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
/2
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
/3
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผูถ้ ือหุ้นของอมตะ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานของบริษทั หลักทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จากัด (ตัวแทนรับจองซือ้ ) ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้ ของผูถ้ อื หุน้ สามัญของอมตะ
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
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สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของ
บริษทั ฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หุน้ สามัญ
6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 4 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่
(1) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของอมตะ (2) ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ (3) นักลงทุนสถาบัน (4) ผูม้ อี ุปการคุณ
ของบริษทั ฯ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนโดยผู้จ ัดการการจัดจาหน่ ายและรับ ประกันการจาหน่ าย และผู้จ ัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะไม่
จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี ่วมจัดจาหน่ าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุมบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง หรือของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ทร่ี ่วมจัดจาหน่ าย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรั บประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ น
การจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผูจ้ องซื้อทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุน้ ให้กบั บริษัทย่อยของบริษัท ฯ ด้วย
ทัง้ นี้เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และทีท่ จ.
40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์ท่ีออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรา
สารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้
สามัญเพิม่ ทุนทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย เพิม่ เติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรในส่วน
ของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปิ ด รับจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน สาหรับ ผู้จองซื้อ ในแต่ ละประเภท ผู้จ ัดการการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายอาจพิจารณาเปิ ดรับจองซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนสาหรับผู้จองซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิม่ ทุนเกินกว่า
จานวนทีจ่ ะจัดสรรสาหรับส่วนของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือนักลงทุน
สถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
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จาหน่ายแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบโดย
ทัวกั
่ น ทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 4 (3)
เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้ผถู้ ือหุ้นของอมตะ
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน ให้แก่ผู้ถือหุ้น สามัญ ของอมตะ ที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของอมตะ เพื่อสิทธิในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของ อมตะ วีเอ็น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558
ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอมตะ ในสัดส่วน 25 หุน้ สามัญของอมตะ ต่อ 1 หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น และเศษหุน้
ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผู้ถอื หุ้นสามัญของอมตะ สามารถจองซือ้ ได้น้อยกว่าหรือ
เท่ากับสิทธิทต่ี นได้รบั ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น ให้แก่ (ก) ผูจ้ องซือ้
รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับของ
ต่างประเทศ หรือจะเป็ นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้องดาเนินการตามกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการ
ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ข) ผูจ้ องซือ้ รายใด หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ น
ผลให้บ ริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเรื่อ งการกระจายการถือหุ้น รายย่ อย ภายใต้กฎระเบียบของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของอมตะข้างต้น หากมีหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเหลือจากการใช้
สิทธิของผู้ถือหุ้นสามัญของอมตะจากผูท้ ่ไี ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบตั ิผดิ
เงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซื้อ หุ้นได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาจองซื้อ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริหารของบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
การจัดสรรหุน้ ดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ผูม้ อี ุปการ
คุณของบริษทั ฯ และนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้
ดังกล่าวตามทีเ่ ห็นเหมาะสม และไม่ขดั แย้งกับกฏหมาย และ/หรือ กฏระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ หน่วยงานอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อให้
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของอมตะ วีเอ็น ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของอมตะในครัง้ นี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุน้ ให้แก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้
สามัญของอมตะ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอมตะ ซึง่ การ
จัดสรรหุน้ ดังกล่าวได้รบั การอนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
และได้แบ่งจานวนหลักทรัพย์ทจ่ี ะเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในแบบแสดง
รายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนแล้ว โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้
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จานวนหุ ้นบริษัททีถ
่ อ
ื อยู่กอ
่ น
การจัดสรร
หุ ้น
ร ้อยละ

รายชือ่

ความสัมพันธ์กับบริษัท

Dr. Huynh Ngoc Phien
นางสมหะทัย พานิชชีวะ
นายชาติชาย พานิชชีวะ
นายวิกรม กรมดิษฐ์
นายวิฑรู ย์ กรมดิษฐ์
นายวิฑต
ิ กรมดิษฐ์
นางสาววิภาวี กรมดิษฐ์
นางสาวภรรททิยา โตธนะเกษม
นางอัจฉรีย ์ วิเศษศิร ิ
นายณั ฐวุต ิ วิเศษศิร ิ
นางยิง่ ลักษม์ วิเศษศิร ิ
นายนนทิวัฒน์ วิเศษศิร ิ
Mr. Mats Anders Lundqvist

กรรมการ
กรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ถือหุ ้นใหญ่และผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
กรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
ผู ้ทีเ่ กีย่ วข ้องของกรรมการ
กรรมการ

6,249,760
2,800,000
0
0
0
0
0
0
240,000
0
0
0
240,000

0.81%
0.36%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%

ิ ธิ
จานวนหุ ้นบริษัททีม
่ ส
ี ท
ได ้รับการจัดสรร
จานวนหุ ้นบริษัททีถ
่ อ
ื ภายหลัง
(Pre-Emptive Right)
การจัดสรร
หุ ้น
หุ ้น
ร ้อยละ

600
5,600
177,524
7,652,400
1,690,310
2,620
69,858
6,000
72,276
680
39,600
360
800

6,250,360
2,805,600
177,524
7,652,400
1,690,310
2,620
69,858
6,000
312,276
680
39,600
360
240,800

หมายเหตุ: คานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอมตะ ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2558

6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้เป็ นจานวนขัน้ ต่ า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ
100 หุ้น และหากยอดการจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิม่ ทุนของผูจ้ องซื้อผูม้ อี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ครบตาม
จานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิม่ ทุน
ของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้อาจจะมีผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ ี
อุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์บางราย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นเศษหุน้ สามัญซึง่ เป็ นจานวน
ทวีคณ
ู ไม่เต็มจานวน 100 หุน้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบันรายใดจะมี
จานวนขัน้ ต่ า 100 หุ้น และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ และหากยอดการจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิม่ ทุนครบตาม
จานวนทีก่ าหนดแล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.4 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษทั ฯ
และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ รายใดจะมีจานวนขัน้ ต่ า
100 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากปรากฎว่ายังมีจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนคงเหลือภายหลังการ
จัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจานวน
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนคงเหลือดังกล่าวให้แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรือผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
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การจาหน่ายเพิม่ เติม ทัง้ นี้อาจจะมีผจู้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯบางราย ทีจ่ ะได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
เป็ นเศษหุน้ สามัญซึง่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ไม่เต็มจานวน 100 หุน้
วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจอง
ซือ้ หุน้ บางประการให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ รายใดๆ ตามทีเ่ ห็นสมควร
6.7

6.7.1 สาหรับผูถ้ อื หุ้นของอมตะ
ผูถ้ อื หุน้ ของอมตะจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของอมตะ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในอัตราส่วน 25 หุน้
สามัญของอมตะ ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผู้
ถือหุน้ สามัญของอมตะมีสทิ ธิในการจองซื้อหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนของบริษัทฯได้น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั โดย
สามารถยื่นเอกสารการจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด (“ตัวแทนรับจองซือ้ ”) ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธดี งั ต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อม
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
1.ใบรับรองการจองซือ้ หุน้ (ถ้ามี)
2. เอกสารแสดงตน
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซื้อ
หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนในไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incoporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อ รับรองสาเนาถู กต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยใน
ประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่ วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ และแนบ
สาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่ กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามจของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับ รองสาเนาถูก ต้อง ทัง้ นี้ การรับเอกสารประกอบการจองซื้อ ให้เป็ นไปตามดุ ลยพินิจของบริษัท
หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
ทัง้ นี้ การรับเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของตัวแทนรับจองซือ้
กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่างประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2
หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่านขัน้ ตอน การรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี ก่อนการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐานใน
การจองซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ตวั แทนรับจองซือ้ ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามทีร่ ะบุใน
เอกสารแสดงตน พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD)
(ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
(2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ในฐานะตัวแทนรับจอง
ซือ้ ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 - 2 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. –
16.00 น.
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
7.50 บาทต่อหุน้ ดังนี้

ส่วนที่ 3 - หน้ า 17

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

หากจองซือ้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. น. ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่า
จองซือ้ โดยชาระเป็ น (ก) การโอนเงิน /หรือ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ
ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้ จะต้องลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เท่านัน้ การชาระเงินค่าจองซือ้
เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสัง่ จ่าย ชื่อบัญชี “บัญชี จองซื้อหุ้นเพิ่ มทุน บมจ.อมตะ วีเอ็น” หรือ
“Subscription account for AMATAVN” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการ
ถัดไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ท่สี ามารถติดต่ อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์
หากจองซือ้ ในวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยการโอนเงิน/ หรือ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) เท่านัน้ ทัง้ นี้
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ/หรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ตวั แทนรับจองซือ้ ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
โดยโอนเงินเข้าบัญชี:
ชื่อบัญชี:
บัญชีจองซือ้ หุน้ เพิม่ ทุน บมจ.อมตะ วีเอ็น
หรือ Subscripion Account for AMATAVN
ธนาคาร/สาขา:
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สาขา สานักรัชโยธิน
เลขทีบ่ ญ
ั ชี:
111-3-92514-5
ประเภทบัญชี:
กระแสรายวัน
(4) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 6.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่า
จองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.1 (3) ส่งไปยังบริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างวันที่
30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีร่ บั จองจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.1 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) – (4) ได้
(5)

6.7.2 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่าย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ จานวนขัน้ ต่า 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
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สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incoporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้องสาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่ างด้าว หรือ สาเนาหนังสือ เดิน ทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามจของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ การรับเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy): กรณีผู้จองซือ้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ซึง่ ได้ผ่านขัน้ ตอน การรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD))
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ และลง
ลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐานในการจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ซง่ึ ตนมีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีอ่นื
ทีจ่ ะทาการจองซือ้
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ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้
(ง) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามทีร่ ะบุใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(จ) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD))
(ฉ) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงื่อนไข ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจ
กาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตน
การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซ้อื
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence . KYC / CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อและผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นใน
หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็ นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสังจองซื
่
้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ด ัง กล่ า วจะจัด ให้มีห นัง สือ ชี้ช วนและเอกสารข้อ มูลสรุ ป
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ของผู้จ ัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ทัง้ นี้ วิธีปฏิบตั ิก ารจองซื้อให้เป็ นไปตาม
รายละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป: ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดย
ยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ
กับของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ซึ่งได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนและเอกสาร
ข้อ มูลสรุ ป (Executive Summary) ในเว็บ ไซต์ข องผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพ ย์ด ังกล่ าว โดยผู้จ ัดจ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์
ดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมพอ และผูจ้ องซื้อต้องยืนยันทาง
วาจาว่ าได้ศึก ษาข้อ มูลเกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ นในหนังสือชี้ช วนของหลักทรัพย์ หรือเอกสาร ข้อ มูลสรุ ป
(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องกรอกข้อมูล
และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ โดยปฎิบตั ดิ งั นี้
(ก) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้ จองให้แก่
ผูจ้ องซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น
วิธกี ารและวันทีต่ ้องชาระราคาและแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ในหนังสือชี้
ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าวหรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
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(ข) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุนเป็ น
ต้น
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
(ง) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
้อผ่านระบบของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่าน
ระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 โดย
ชาระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.2 (3)
ทัง้ นี้ วิธีปฎิบตั ิการจองซื้อให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอนที่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด
เพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์
และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี รอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได้
(2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2.1
และข้อ 6.2.2 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. - 16.00 น.
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
7.50 บาทต่อหุน้ ดังนี้
หากจองซือ้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อน
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (ก)
การโอนเงิน (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) (ค) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้
จะต้องลงวันทีไ่ ม่เกิน 3 ธันวาคม 2558 เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชี
เดียวกันภายในวันทาการถัดไป
- หากจองซือ้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. และจองซือ้ ในวันที่ 4 ธันวาคม
2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มตาม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยการโอนเงินเท่านัน้
ผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงิ นเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ ู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายจะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบต่อไป ผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะ
ชาระเงินค่ าจองซื้อหุ้น ด้วย การโอนเงินผ่า นระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้
บังคับแล้วในวันจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชียร์เช็ค ให้ขดี คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายเข้าบัญชีจองซื้อหุน้ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ แต่ละราย
จะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซือ้ ทราบต่อไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ทีอ่ ยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
สามารถติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
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(4) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่า
จองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.2 (3) ส่งไปยังผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์และตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละ
ราย ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีร่ บั
จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.2 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 แต่ละรายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 (1) – (4) ได้
6.7.3 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย นัก
ลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน 100 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ สาหรับนักลงทุนสถาบัน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิตบิ คุ คล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในไทย: สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อก
ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จ ดทะเบีย นในต่ า งประเทศ: ส าเนาหนัง สือ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือนก่อน
วันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผมู้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ ว ต้องได้รบั การรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทา หรือ รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
(2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00น.
– 16.00 น.
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
7.50 บาทต่อหุน้ ดังนี้
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(4) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อน
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (ก) การโอนเงิน หรือการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BATHNET) หรือ (ข) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
นัน้ ๆ จะต้อ งลงวัน ที่ไ ม่ เ กิน วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2558 และสามารถเรีย กเก็บ เงิน ได้จ ากสานัก งานหัก บัญ ชีใ น
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี
คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะกาหนดและแจ้งผู้จองซื้ อต่อไป
พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
หากทาการจองซื้อ หากจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. หรือจองซือ้ ในวันที่ 4
ธันวาคม 2558 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
(5) ทัง้ นี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินที่ ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายได้รบั จะต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน) ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าระเงินค่าจองซือ้ ด้วยการโอนเงิน หรือ การโอนงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อม และสังจ่
่ ายเช็ค เข้า
บัญชีจองซือ้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจอง
ซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(6) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ตามข้อ 6.7.3 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หุน้
ตามข้อ 6.7.3 (3) ส่งไปยังผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่ และทีอ่ ยู่ทไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 ระหว่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
(7) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.3 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละราย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) – (4)
(8) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผูจ้ องซือ้ ทุก
รายเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายกาหนด เพื่อเรียกเก็บเงิน และ
จะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรื
อดร๊าฟท์ได้ และผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ดาเนินการชาระเงินภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.3 (3)
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงื่อนไข ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายอาจกาหนดเพิม่ เติม
6.7.4 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งการเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่างอื่นจากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ผู้มอี ุป
การคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
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(1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ จานวนขัน้ ต่า 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซื้อเป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี้
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุพร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนทีห่ มดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้า
มี) คายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมผูป้ กครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง)
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดย
ถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of
Incoporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูม้ อี านาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่
หมดอายุ ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบทีล่ งลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่Notary Public หรือหน่ วยงานอื่นใดทีม่ อี านาจใน
ประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผูจ้ ดั ทาหรือผูใ้ ห้คารับรองความ
ถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดทีไ่ ด้ดาเนินการข้างต้น ซึง่ ต้องมีอายุ
ไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสาเนาใบต่ างด้าว หรือ สาเนาหนังสือ เดิน ทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามจของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามดุลยพินจิ ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
ลักษณะการจองซือ้
การจองซือ้ โดยวิธกี รอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy): กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย หรือต่างประเทศเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์ หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่าน
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ขัน้ ตอน การรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้
ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐานในการจองซือ้ หุน้ ให้แก่
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื ซึง่ ตนมีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีอ่นื ที่
จะทาการจองซือ้
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิตบิ ุคคลตามทีร่ ะบุใน
เอกสารประกอบการจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ
Customer Due Diligence (CDD))
(ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงื่อนไข ที่บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) อาจกาหนดเพิม่ เติม
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท
หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) เท่านัน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือ
บัญชีประเภทอื่นๆกับ บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence . KYC / CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูล
เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วนหรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้วก่อนการ
ส่งคาสังจองซื
่
้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy)
รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
จะจัดให้มหี นังสือชี้ชวนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี
(ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ทัง้ นี้ วิธปี ฏิบตั ิการจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ บริษัทหลักทรัพย์
อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
ทัง้ นี้ วิธปี ฎิบตั กิ ารจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอนที่บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน) กาหนดเพิม่ เติม อย่างไรก็ตาม หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์
ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี รอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได้
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานใหญ่ ข องบริษัทหลัก ทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) เท่านัน้ ตามทีร่ ะบุไว้ใน ข้อ 6.2.1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. –
16.00 น.
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(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยจะต้องชาระทีร่ าคา
7.50 บาทต่อหุน้ ดังนี้
หากจองซือ้ ในวันที่ 30 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2558 ในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และก่อน
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (ก)
การโอนเงิน หรือ (ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือ (ค) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ นัน้
จะต้องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เท่านัน้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหัก
บัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป
หากจองซือ้ ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. หรือจองซือ้ ในวันที่ 4 ธันวาคม 2558
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มตามจานวนทีจ่ องซือ้
โดยการโอนเงินเท่านัน้
ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ที่จะกาหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่
ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) จะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัตแิ ละระบบการโอน
เงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ทีป่ ระสงค์จะชาระเงินค่าจองซือ้ ด้วย เช็ค ดร๊าฟท์ หรือ
แคชเชีย ร์เ ช็ค ให้ข ีดคร่ อ มเฉพาะสังจ่
่ า ยเข้า บัญ ชีจ องซื้อหุ้น ที่ บริษัท หลัก ทรัพ ย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จ ากัด
(มหาชน) จะกาหนดและแจ้งให้ผจู้ องซื้อทราบต่อไป พร้อมระบุช่อื นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ทส่ี ามารถ
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
(4) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 6.7.4 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่า
จองซือ้ หุน้ ตามข้อ 6.7.4 (3) ส่งไปยังบริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2558 ภายในเวลา 9.00 น. – 16.00 น. โดยในการจองซือ้
เจ้าหน้าทีร่ บั จองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ดาเนินการตามข้อ 6.7.4 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้
และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิ
ปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) – (4) ได้
ทัง้ นี้ให้เป็ นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ ตอน หรือเงื่อนไข ทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย)
จากัด(มหาชน) อาจกาหนดเพิม่ เติม
6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1 สาหรับผูถ้ ือหุ้นของอมตะ
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่ผถู้ อื หุน้ ของอมตะ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
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6.8.2 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิม่ ทุนเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีจ่ ะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
6.8.3 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทก่ี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ที่จะดาเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
6.8.4 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ในกรณีทก่ี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีจ่ ะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการ
จัดสรรหุน้ ทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.4
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีทร่ี ะบุ
ด้านล่างนี้
6.9.1 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจากผูจ้ องซือ้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนผ่านตน โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้ าบัญชีธนาคาร
ของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วัน
ทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
จองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้
จองซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
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ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เห็นว่าเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ บริษทั ฯ
และ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจากผูจ้ องซือ้ ที่
ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนไม่ครบตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้
สามัญเพิม่ ทุนในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัด ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทุกรายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
ตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การจองซื้อ หรือ จ่ า ยเป็ น เช็ค ขีด คร่ อ มเฉพาะสังจ่
่ า ยผู้จ องซื้อ ตามชื่อ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามที่
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียม
การเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้
หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าว
ข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ ผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ หรือวิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผู้
จองซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือ
วิธอี ่นื ตามทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เห็นว่าเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น
ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ บริษทั ฯ และผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่า
จองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิม่ ทุนจากผูจ้ องซือ้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซือ้ เพราะไม่สามารถเรีย กเก็บเงินค่าจองซือ้ ตามเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายค่า
จองซือ้ หุน้ ได้ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
จองซือ้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ทาการติดต่อขอรับเช็คดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายทีเ่ ป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จะจัดส่งเช็ค
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ
และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุน้ สามัญและจัดจาหน่ายหุน้ สามัญ
ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที
(ข) กรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีท่ าให้บริษทั ฯ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีเ่ กิด
เหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุ การณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้
โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อ รายนัน้ ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ ตาม (ข) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่ง ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
ภายใน 10 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผูจ้ องซือ้ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
(ถ้ามี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ด้รบั การชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น นับจากวันที่
พ้นกาหนดเวลา 10 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ
หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการ
จัดส่ง เช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจน
หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ และผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าทีเ่ ป็ น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กบั บริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อ
สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหุน้ สามัญทีต่ นได้รบั การจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีท่ตี ลาด
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หลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุน้ สามัญของบริษัทฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีท่ผี จู้ องซื้อ
ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
คือ
(1) ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญที่ผจู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้
แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
(2) ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ท รัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี
บริษทั ฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ี
ได้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้น
สามัญออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีน้ีผจู้ องซือ้ หุน้ จะต้องกรอก
ข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ท่ปี ระสงค์นา
หลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้ ” สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผู้
จองซื้อนิตบิ ุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งให้ผู้จดั จาหน่ ายพร้อมเ อกสารจองซื้อ
อื่นๆ ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่
ผูจ้ องซือ้ แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
(3) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะดาเนินการจัดส่งใบหุน้ ตามจานวนหุน้ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ที่
ได้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจจะ
ได้รบั ใบหุน้ ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
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ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ทจ่ี ะดาเนินการออก
ใบหุน้ ในนามผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน และจัดส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
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