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1.

รายละเอียดของหุนที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุนที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บมจ.การบินกรุงเทพจํานวน
730,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนประมาณรอยละ 34.76 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท
ฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
1.1.1

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผูเสนอขาย

: บมจ.การบินกรุงเทพ

ประเภทหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนหุนที่เสนอขาย

: จํ า นวน 520,000,000หุ น คิ ด เป น ประมาณร อ ยละ24.76 ของจํ า นวนหุ น ที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

: 1 บาท ตอหุน

ราคาที่เสนอขาย

: [●] บาท ตอหุน

มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

: [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [●]ถึงวันที่ [●]

1.1.2

ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้

ผูเสนอขาย

: นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ

ประเภทหุนที่เสนอขาย

: หุนสามัญเดิมของบมจ.การบินกรุงเทพ

จํานวนหุนที่เสนอขาย1

: จํานวนรวม 210,000,000 หุน คิดเปนประมาณรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้
: 1 บาท ตอหุน

มูลคาที่ตราไว
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย

: [●] บาท ตอหุน
: [●] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [●] ถึงวันที่ [●]

ราคาที่เสนอขาย

1

ในวันแรกที่หุนของบมจ.การบินกรุงเทพเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย ผูถือหุนเดิมจะทําการขายหุน
สามัญของ บมจ. การบินกรุงเทพ ที่ตนถืออยูจํานวนนี้ บนกระดานรายใหญ โดยคาดวาราคาเสนอขายจะเทากับหรือไมนอย
กวาราคาเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ทั้งนี้ ภายหลังจากการขายหุนสามัญดังกลาวบนกระดานรายใหญแลว
กลุมผูถือหุนเดิมจะถือหุนใน รวมกันเปนจํานวนเทากับหรือไมนอยกวา 268,959,920 หุน หรือรวมกันเปนจํานวนเทากับ
หรือไมนอยกวารอยละ 12.81 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ บมจ.การบินกรุงเทพ
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บมจ.การบินกรุงเทพ

สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวนไมเกิน 730,000,000 หุน โดยบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
เปนการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 และเปนการเสนอขายตอผูลงทุนในตางประเทศผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 โดยมีสัดสวน
การเสนอขายหุนเบื้องตนดังนี้
1.2.1 การเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศจํานวนรวม
-

เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

[●] หุน แบงเปน
[●] หุน
[●] หุน
[●] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอ
นักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตนหรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.7 โดย
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนแตละประเภท เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายครั้ง
นี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
1.2.2 การเสนอขายต อ ผู ล งทุ น ในต า งประเทศ จํ า นวนรวม [●]
หุ น ("หุ น ที่ เ สนอขายต อ ผู ล งทุ น ใน
ตางประเทศ") ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.3 ("การเสนอขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศ")
ในการพิจารณาประเภทของผูลงทุน ใหเปนไปตามนิยามตามที่กําหนดดังนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวดานลาง แตเปนผูมี
อุปการคุณที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพยและวาณิชธน
กิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ
ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอใน
ปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนได
ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.8.1 และการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป จะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1
ผูลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบัน ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนาคารพาณิชย

(2)

บริษัทเงินทุน
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(3)

บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5)

บริษัทประกันภัย

(6)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น

(7)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10)

กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ

(11)

กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(12)

กองทุนรวม

(13)

ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบันจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.8.2 และการจัดสรรหุน
ใหแก ผูลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ และ/หรือ
ทําคุณประโยชนตอบริษัทฯ ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา ทั้งใน
อดีตและปจจุบัน อดีตผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชย กับบริษัทฯ ในกรณี
ที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึง กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาวหรือของบริษัทที่เกี่ยวของของ
นิติบุคคลดังกลาวทั้งในอดีตและปจจุบัน และพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยผูลงทุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.8.3 และการจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนรวมทั้งหมดไมเกิน 520,000,000 หุน รวมถึงหุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู
ถือหุนเดิม จํานวนรวมทั้งหมด ไมเกิน 210,000,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียม
กับหุนสามัญที่จําหนายแลวของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุน
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บริษัทฯ จะนําหุนสามัญของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยบริษัทฯ
ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง
จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลววา มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับ
ของตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง การปรับปรุง
หลั ก เกณฑ ก ารรั บ หลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ สนั บ สนุ น การจดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย ที่ จ ะสามารถเข า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอยซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอย
ไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละ
รายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย ทั้งนี้ เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําใหบริษัทฯ
มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอย
1.5

ขอมูลอื่นๆ
- ไมมี –

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มี
จํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ ไดทําโดยการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนประเภทสถาบันทั้งในประเทศ
และตางประเทศในแตละระดับราคา
บริษัทฯ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และ[●] ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รวมทั้ง [●] และ [●] ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Managers) ไดพิจารณาและเห็นชอบรวมกันกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา [●] บาทตอหุน
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา [●]บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุน
(Price to earning ratio) ประมาณ [●] เทา เมื่อคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯในชวง 4 ไตรมาสลาสุด (ตั้งแตไตรมาส [●]
ป [●] ถึงไตรมาส [●] ป [●]) หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด [●] หุน (Fully diluted) ซึ่งมีคาเทากับ [●]บาทตอหุน โดย
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนในชวงวันที่ [●] ถึง [●] ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย มี
คาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ [●] เทา ทั้งนี้ อัตราสวนดังกลาวไมสามารถเปรียบเทียบกับอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนของ
บริษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจเดียวกันในหมวดธุรกิจขนสงและโลจิสติกสได เนื่องจากไมสามารถคํานวณอัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัทดังกลาวได
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนคํานวณจากผลประกอบการและฐานะการเงินในอดีต โดยที่ยังไมได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งที่ผูลงทุนควรพิจารณากอนการตัดสินใจลงทุน
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
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- ไมมี –
5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนและเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 และการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศเปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers)
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951
[●]

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777, 0-2618-1000 โทรสาร 0-2231-3951
[●]

5.2.3

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers)

5.3

[●]
เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน

5.3.1

เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญของบริษัทฯ ในการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใน
ตางประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3 เปนผูดําเนินการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศ ซึ่ง
การเสนอขายดังกลาวจะเปนการเสนอขายตอทั้งผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนตางประเทศ จํานวน [●] หุน ตามลักษณะ
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การจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามขอ 5.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกัน
ผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก)
เมื่อบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิม ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวใน
สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase
Agreement) กับผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers)
(ข)
เมื่อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมไดรับความเห็นทางกฎหมายจาก
สํานักงานกฎหมายในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนในครั้งนี้
(ค)
ไมมีการลงนามในสัญญาดูแลรักษาทรัพยสินหรือสัญญาปลดจํานําหุนของผูถือหุนเดิมซึ่ง
เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ กอนการเปดการจองซื้อ หรือ ไมมีการปลดจํานําหุนของผูถือหุนเดิมดังกลาวกอนวันที่มีการ
สงมอบเงินคาขายหุนครั้งนี้แกบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุน (Closing Date)
(ง)
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบตอการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือ
(จ)
เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
จากเหตุในขอ (ก) – (จ) หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผานตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.10 และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) จะไดรับเงินคาซื้อหุนทั้งจํานวนคืน หาก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ไดมีการชําระเงินคาซื้อหุนแลว
5.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Managers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนจํานวนไมเกิน [●] บาท โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไป
ตามวิธีการที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Managers) ตกลงกับบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
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จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
หุนจํานวน [●] หุน ในราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับ
หุนจํานวน [●] หุน ในราคาเสนอขายหุนละ [●] บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับตอหุน ประมาณ
ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาในการรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(1)
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ (2)
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
คาใชจายในสวนของผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนประมาณ
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ (3)
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)

[●]
[●]
[●]
[●]

บาท
บาท
บาท
บาท

[●]
[●]
[●]
[●]

บาท
บาท
บาท
บาท

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[●]
[●]
[●]
[●]

บาท
บาท
บาท
บาท

รวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนาย
ทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนของผูถือหุนเดิมที่ขายในครั้งนี้
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วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการของแตละสาขา
สําหรับผูลงทุนสถาบัน
สามารถติดต อ ขอรั บ หนัง สือ ชี้ ช วนและใบจองซื้อ หุนสามัญ ได ที่สํ า นัก งานของผูจัด การการจัด จําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ระหวางวันและเวลาทําการของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดต อ ขอรั บ หนัง สือ ชี้ ช วนและใบจองซื้อ หุนสามัญ ได ที่สํ า นัก งานของผูจัด การการจัด จําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และสํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.2 รายที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2
ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการ
จําหน ายและรั บประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจํ าหนายและรั บประกันการจําหนายรายที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.7

วิธีการจัดสรรหุน

การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะอยู
ภายใตเกณฑ ดังนี้
(ก)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเองหรือผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของของ
บุคคลดังกลาวขางตน รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับ ตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
(ข)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกผูลงทุนในประเทศในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เพิ่มเติม เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
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ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุนของบุคคลที่มิใชบุคคล
สัญชาติไทย หากมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนหุนเพิ่มทุนซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท
5.7.1

วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 โดยจะจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยพิจารณาตาม
ขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่
เกี่ยวของตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับผูจองซื้อหุนซึ่งเปนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแก
บุคคลทั่วไปรายใดมีจํานวนขั้นต่ํา [●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●]หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 (แลวแตกรณี) ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7.2

วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน

การจั ด สรรสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น ให แ ก ผู ล งทุ น สถาบั น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรหุนใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา
[●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7.3

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ รายใดจะมี
จํานวนขั้นต่ํา [●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน หากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตาม
จํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.7.4

วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนในตางประเทศ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Managers) นําหุนจํานวน [●] หุน จัดจําหนายใหแกผูลงทุนในตางประเทศ โดยการจําหนาย ใหแกผูลงทุนในตางประเทศให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers)
5.8

วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน

5.8.1

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
สวนที่ 3 หนา 9

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
(ก)

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [●]หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน โดยผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้








ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่
มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่
แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหนวยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมี
ภูมิลําเนา และสําเนาหนังสือ รับรอง ที่ออกโดย เจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหนวยงาน
ราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลผูกพันนิติบุคคล และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง
สํานักงานใหญ ซึ่งออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองการลง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขา ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา [●] น. ถึงเวลา [●] น. ของวันที่ [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1)

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา
9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดย
ชําระเปนเงินโอน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียก วา “เช็คธนาคาร”) หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชําระเปน
เช็คใหลงวันที่ [●] หรือ [●] เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกินวันที่ [●]

(2)

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●]
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
ใชบังคับแลวในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 แตละรายกําหนด พรอมทั้งระบุชื่อ นามสกุล
ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท (ข) ในกรณีที่
ผูจองซื้อชําระคาจองซื้อหุนดวยเงินโอน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2
แตละรายกําหนด
(ง)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 5.8.1(ก) พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 5.8.1(ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]

(จ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.8.1(ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
5.8.1(ก) ถึง (ง) ได

5.8.2

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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(ก)

บมจ.การบินกรุงเทพ

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อหุนดังตอไปนี้




ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือ สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน
6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหนวยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมี
ภู มิ ลํา เนา และสํ า เนาหนั ง สือ รับ รองที่อ อกโดยเจ า หน าที่ ข องนิติ บุค คลนั้ นหรือ หนว ยงาน
ราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลผูกพันนิติบุคคล และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง
สํานักงานใหญ ซึ่งออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองการลง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

(ข)
(ค)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00
น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
เงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [●] หรือ [●]เทานั้น และหากชําระ
เปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกิน
วันที่ [●]
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(2) หากทําการจองซื้อในวันที่ [●]ตั้งแตเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอน
เงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวใน
วันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอม
ทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท (ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซื้อหุนดวยเงินโอนใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 5.8.2(ก) พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 5.8.2(ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.8.2(ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.8.2(ก) ถึง (ง) ได
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ [●] หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังตอไปนี้






ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่
มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนา
ทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย : สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่
แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือ
แสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
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และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง


ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนา
หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหนวยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมี
ภู มิ ลํา เนา และสํ า เนาหนั ง สือ รับ รองที่อ อกโดยเจ า หน าที่ ข องนิติ บุค คลนั้ นหรือ หนว ยงาน
ราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติ
บุคคลผูกพันนิติบุคคล และอํานาจหรือเงื่อนไขในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้ง
สํานักงานใหญ ซึ่งออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองการลง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับ
ของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 6
เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ สํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1)

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา
9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน การโอนเงินผานระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่
[●] หรือ [●] และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใชแตไมเกินวันที่ [●]

(2)

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลาภายหลัง 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●]
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือการโอนเงินผานระบบอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เทานั้น
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยตามข อ 5.2.1 ที่ ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย
เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเงินโอน
ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 กําหนด
(ง)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 5.8.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.8.3 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายรายที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดแจงใหทําหนาที่
ดังกลาว ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●]

(จ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.8.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.8.3 (ก) ถึง (ง) ได

5.8.4

การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

หากผูจองซื้อตามที่กําหนดในขอ 5.8.1 ถึงขอ 5.8.3 มีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย จากเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
ที่ชําระใหแกผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุน และ/หรือ มีหนาที่อื่นใดที่เกี่ยวของกับการหักภาษีเงินได ณ ที่จายดังกลาว ผูจองซื้อ
ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไมวารายใดรายหนึ่ง เปนผูดําเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่
จายจากเงินคาจองซื้อหุนสามัญ รวมทั้งจัดทํา ลงนาม และนําสงเอกสารใดๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ หนังสือ
รับรองการหักภาษีเงินได ณ ที่จาย และแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ใหแกผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุนและหนวยงาน
ใดๆ ตามจําเปนและสมควรเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
5.9

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย

สําหรับการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายจะมีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
5.9.1

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 และ 5.2.2 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละ
รายจะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือ
บริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
ทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
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ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.9.3

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื้ อ หุ น เกิ น กว า จํ า นวนหุ น ที่ เ สนอขายสํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ ประเภท
ผู มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ รวมกับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.10

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

5.10.1 กรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับ
จองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 และ 5.2.2 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลา
ดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืน
เงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจอง
ซื้อ หุ นจากผูจองซื้อ ที่ไมไดรับการจัด สรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงิ นคาจองซื้อ หุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรื อ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อที่ระบุในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
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บมจ.การบินกรุงเทพ

การจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไม
สามารถจัดสงคืนไดภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป ให แ ก ผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ หุ นที่ไมไดรับการจัด สรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10.2 กรณีท่ผี ูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนหรือ
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนหรือ
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่เปนผูรับจองซื้อ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจอง
ซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการ
จัดสรรเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซื้อโดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่ตองคืนเช็คคาจองซื้อหุน
ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.10.3 กรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับ
จองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการการจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ให
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ถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจอง
ซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่
ไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆใหแก ผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไม
สามารถจัดสงคืนไดภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจอง
ซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วั น ที่ ผู จ องซื้ อ ได รั บ คื น เงิ น ค า จองซื้ อ อย า งไรก็ ดี ไม ว า กรณี ใ ดๆ หากได มี ก ารส ง เช็ ค คื น เงิ น ค า จองซื้ อ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10.4 กรณีที่มีการยกเลิกการจองซื้อหุน
การยกเลิกการจองซื้อหุนอาจเกิดขึ้นได 2 กรณี
(1)

กรณีที่เกิดเหตุการณที่ทําใหบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ และ/หรือผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอ
ขายและการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งใหถือวาผูจองซื้อทุกรายใชสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุนโดยทันที

(2)

กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตองระงับ
และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ซึ่งผู
จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยได โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผู
จัดจํ าหนา ยหลั กทรัพย ซึ่ งรวมถึงผู จัดจําหนายและรับ ประกัน การจํา หนา ยในตางประเทศ
(International Managers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว

หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ต ามข อ (1) หรื อ (2) และผู จ องซื้ อ ได ใ ช สิ ท ธิ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามที่ไดระบุไวใน
ขอ 5.2 รายที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกลาวจะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนั้นๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
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วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Managers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองดําเนินการ
ชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรที่คืนให
นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.11

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ
โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการ
จัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผู
จองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
5.11.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
5.11.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัท
ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัท ตามที่ผู
จองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อ
จะสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.11.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.11.1 แทน
5.11.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝาก
ไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ทั้ งนี้ หากผู จ องซื้อ ไมร ะบุ เลือ กกรณีใ ดกรณีห นึ่ง ในใบจองซื้ อ บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิที่ จ ะออกใบหุน ใหแ ก
ผูจองซื้อ
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