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การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน และ
วิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ
ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนและเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญตอผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 และการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศเปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายในตางประเทศ (International Managers)
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1

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
www.bualuang.co.th

6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[●]

6.2.3

ตัวแทนจําหนายหุน
[ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ และสาขาทั่วประเทศ (ยกเวน Micro Branch)]
[สํานักงานใหญเลขที่ 333 ถนนสีลม]
[แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500]
โทรศัพท [0-2230-2328] โทรสาร [0-2236-0501]
www.bangkokbank.com
[●]

6.2.4

ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใน
ตางประเทศ (International Managers)
[●]
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เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน
6.3.1

เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน

บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ ขอ 6.2.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
ของบริษัทฯ ในการเสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.43 เปนผูดําเนินการเสนอ
ขายหุนตอผูลงทุนในตางประเทศ ซึ่งการเสนอขายดังกลาวจะเปนการเสนอขายตอทั้งผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนตางประเทศ
จํานวน 625520,000,000 หุน ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยการจัดจําหนายหุนดังกลาวจะเปนการจัด
จําหนายประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน(Firm Underwriting) ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)โดยผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตาม
ขอ 6.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting)
ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อ
ขายหุน (Purchase Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ทั้งนี้ รายละเอียดและ
เงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว
ในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase
Agreement) ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเพียงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)
เมื่อบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิม ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) กับผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Managers)
(ข)
เมื่อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมไดรับความเห็นทางกฎหมายจากสํานักงานกฎหมาย
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุนในครั้งนี้
(ค)
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ง)
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญา
ซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
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ทั้ ง นี้ รายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขการยกเลิ ก การเสนอขายหุ น และการจั ด จํ า หน า ยหุ น ดั ง กล า วข า งต น จะเป น ไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และ
สัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้จาก
เหตุในขอ (ก) – (ง) หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจดั จําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้ง
จํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดที่จองซื้อผานตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายในตางประเทศ (International Managers) จะไดรับเงินคาซื้อหุนทั้งจํานวนคืน หากผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchaser)ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ไดมีการชําระเงิน
คาซื้อหุนแลว
6.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุในขอ ขอ 6.2.2 และผูซื้อหลักทรัพยเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 ซึ่ง
รวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 รวมเปน
จํานวนทั้งสิ้นประมาณไมเกิน [● - ●] บาท โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) ตกลงกับบริษัทฯ และผูถือหุน
เดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
6.4

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
หุนจํานวน [520,000,000] หุน ในราคาเสนอขายหุนละ [●-●] บาท

[●-●]

บาท

[●-●]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับประมาณ

[●-●]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน ประมาณ

[●-●]

บาท

[ - ]

บาท

[ - ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับประมาณ

[ - ]

บาท

จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับตอหุน ประมาณ

[ - ]

บาท

หัก

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน ประมาณ

จํานวนเงินคาหุนที่ผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ จะไดรับ
หุนจํานวน [210,000,000] หุน ในราคาเสนอขายหุนละ [ - ] บาท
หัก

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน ประมาณ
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ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในสวนของบริษัทฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว

[●]

บาท

[●-●]

บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

[●]

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาในการรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(1)

[●]

บาท

คาใชจายอื่น ๆ ประมาณ (2)

[●]

บาท

[●]

บาท

[●]

บาท

[ - ]

บาท

[●]

บาท

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
คาใชจายในสวนของผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนประมาณ
คาใชจายอื่น ๆ ประมาณ (3)
รวมคาใชจายทั้งสิ้น ประมาณ
หมายเหตุ :

6.6

(1)

รวมคาธรรมเนียมรายป

(2)

ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ รวมถึ ง ค า ธรรมเนี ย มที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ค า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ค า ตอบแทนนาย
ทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

(3)

คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาใชจายที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหุนของผูถือหุนเดิมที่ขายในครั้งนี้

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ (แบบ A) ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ในชวงเวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ถึงวันที่ [●] 2557 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการของแตละสาขา
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สําหรับผูจองซื้อรายยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน (แบบ B) ไดที่สํานักงานใหญและสาขาทั่วประเทศ ของตัวแทน
จําหนายหุน ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.3 ในชวงเวลา [8.30] น. ถึง [15.30] น. หรือเวลาเปดทําการของแตละสาขาของตัวแทน
จําหนายหุน ซึ่งคาดวาจะขอรับไดตั้งแตวันที่ [●] 2557 ถึงวันที่ [●] 2557 หรือจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อพิเศษ และ ผูลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ในชวงเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ถึงวันที่ [●] 2557 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้
ชวนมี ผ ลใชบั ง คั บ จนถึ งวั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ ระหว า งวัน และเวลาทํ า การของของผู จั ด การการจั ด จํา หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 56.2.1 และสํานักงานของผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ [6.2.2]
รายที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ในชวงเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ถึงวันที่ [●]2557 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายราย
ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว (แลวแตกรณี)
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูจองซื้อรายยอย ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
(“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต Website ของสํานักงาน ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญ
ครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
6.7

วิธีการจัดสรรหุน

การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
อยูภายใตเกณฑ ดังนี้
(ก)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือ
ลดสัดสวนการเสนอขายหุนใหแกผูลงทุนในประเทศและผูลงทุนในตางประเทศในวันที่กําหนดราคาเสนอขายหุนสุดทาย (Claw
back/ Claw forward) โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนใน
ตางประเทศ และการเคลื่อนไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(ข)
ผูจั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยและผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยจะไม
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง หรือผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ และกองทุน
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รวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตลอดจนบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบริษัทฯ และกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ทั้งนี้ เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15ธันวาคม 2551(รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)ของบุคคลดังกลาวขางตน รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้ง
นี้ ถู ก ห า มมิ ใ ห จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย ใ ห ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศคณะกรรมการกํ า กั บ ตลาดทุ น ที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
อื่นทั้งหมด
การกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภทจะอยูภายใตดุลยพินิจรวมกันของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
(ค)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกผูลงทุนในประเทศในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปหรือผูจองซื้อรายยอยเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรใหแกนัก
ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูมีอุปการคุณของบริษัท บุคคลทั่วไป หรือผู
จองซื้อรายยอย เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(ง)
ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูลงทุนประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจ
จองซื้อ หุนเกิ นกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับ สวนของบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแต
เพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจงขาวใหผูลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่
เหมาะสมตอไป
(จ)
การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจาย
การถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.
2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะปฏิเสธการจองซื้อหุนของบุคคลที่มิใชบุคคลสัญชาติไทย
หากมีขอจํากัดเกี่ยวกับจํานวนหุนเพิ่มทุนซึ่งเปนไปตามขอบังคับของบริษัท

สวนที่ 3 หนา 17

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

6.7.1

บมจ.การบินกรุงเทพ

วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดและ/หรือใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคย
ไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผู
ที่เกี่ยวของกับผูจองซื้อหุนซึ่งเปนบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดมีจํานวนขั้นต่ํา [1,000●] หุน
และเปนจํานวนทวีคูณของ [100●]หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 (แลวแตกรณี) ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอย

(ก)
ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนผานสํานักงานใหญหรือสาขาทั่วประเทศ ของตัวแทนจําหนายหุนตามขอ
6.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.8.2 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะเปนระบบการจองซื้อคนละ
ระบบตัวแทนจําหนายหุนขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบวาจํานวนหุนที่
จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา [●] เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอยผาน
ตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา [●] หุน
ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนจะตรวจยอดการรับจองซื้อทุกตนชั่วโมงของแตละวันที่เปดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจ
ตนชั่วโมงแรกของแตละวัน ณ เวลา [10.00] น. และตรวจครั้งสุดทายของแตละวัน ณ เวลา [15.00] น. หากในการตรวจครั้งใด
พบวาจํานวนหุนที่รับจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา [●] เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายตอผู
จองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปนจํานวนเทากับหรือสูงกวา [●] หุน ตัวแทนจําหนายหุนจะปดการรับจองซื้อ
หุนในชั่วโมงถัดไป (ตัวอยางเชน ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ตัวแทนจําหนายหุนตรวจพบวาจํานวนหุนที่รับจองซื้อ
ผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนเทากับหรือสูงกวา [●] หุน ตัวแทนจําหนายหุนจะเปดรับจองซื้อตอไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00
น. ของวันที่ [●] 2557 และปดรับจองซื้อหุนทันที) ยกเวนในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปดการรับจองซื้อหุน ณ เวลา15.30
น.
ในการปดรับจองซื้อหุนของตัวแทนจําหนายหุนจะเปนการปดโดยระบบคอมพิวเตอร โดยระบบจะทําการปด
โดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กําหนดขางตน และจะไมสามารถเปดระบบเพื่อรับจองซื้อไดอีก
(ข)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจในการปดรับการจองซื้อ
กอนครบกําหนด หากปรากฏวา ณ สิ้นสุดวันแรกของการจองซื้อ จํานวนหุนที่ไดมีการจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนทุกราย
รวมกันมีจํานวนไมถึง [●] เทาของจํานวนหุนทั้งหมดที่เสนอขายตอผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุน หรือคิดเปนจํานวน
ไมถึง [●] หุน
(ค)
ภายหลังการปดรับจองซื้อหุน หากพบวาจํานวนหุนที่ไดมีการจองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนรวมกัน
ไมถึง [●] หุน ใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อทุกรายที่จองซื้อหุนผานตัวแทน
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จําหน ายหุนที่ (1) ตัวแทนจําหนายหุนไดบันทึกขอ มูลเขาในระบบการจองซื้ อ ของตั วแทนจํ าหนายหุ น และ (2) ไดรับการ
ตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวเทานั้น โดย ผูจองซื้อรายยอยแตละรายจะไดรับการจัดสรรหุนตามจํานวนที่
จองซื้อ ซึ่งกําหนดเปนจํานวนขั้นต่ํา [2,000●] หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ [100●] หุน แตมีจํานวนไมเกิน [50,000●]
หุนตอหนึ่งราย และใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายนําหุนที่ยังมิไดมีการจองซื้อดังกลาวเสนอขายใหแกนัก
ลงทุนสถาบัน บุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือเสนอขายแกบุคคลอื่นตามแตดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ง)
ในกรณีที่จํานวนหุนที่จองโดยผูจองซื้อรายยอยผานตัวแทนจําหนายหุนมีจํานวนรวมกันมากกวา [●] หุน การ
จัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อรายยอยที่จองซื้อผานตัวแทนจําหนายหุนที่ (1) ตัวแทนจําหนายหุนไดบันทึกขอมูลเขาในระบบการจอง
ซื้อของตัวแทนจําหนายหุนภายในเวลา [12.00] น. ของวันที่ [●] 2557 และ (2) ไดรับการตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการ
เรียกเก็บแลวเทานั้น จะกระทําโดยใชวิธีสุมคัดเลือกผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรร (Random) ดวยระบบคอมพิวเตอร
ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของตลาดหลักทรัพยฯ โดยคอมพิวเตอรจะทําการสุมเลือกผูจองซื้อราย
ยอยใหไดจํานวนหุนรวมกันเทากับ [●] หุน พรอมทั้งสุมเลือกผูจองซื้อรายยอยที่ยังไมไดรับการจัดสรรสํารองไว (Waiting List)
เรียงตามลําดับเพื่อใชในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรแตมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองซื้อตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.8.2 ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการสุมคัดเลือกแตละรายจะไดรับการจัดสรรหุนตามจํานวนที่จองซื้อซึ่งกําหนดเปน
จํานวนขั้นต่ํา [2,000●] หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ [100●] หุน แตมีจํานวนไมเกิน [50,000●] หุนตอหนึ่งรายใบจอง
ยกเวนผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรเปนอันดับสุดทายจะไดรับการจัดสรรหุนเทากับจํานวนหุนที่เหลือ ซึ่งอาจจะนอยกวา
จํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้นต่ําที่กําหนด
ทั้งนี้ ผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรหุนเปนจํานวนนอยกวาจํานวนที่จองซื้อหรือจํานวนจองซื้อขั้นต่ําที่
กําหนดหรือไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
ตามรายละเอียดในขอ 6.10
(จ)
สําหรับกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนไมปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการชําระเงิน
คาจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.8.2 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิการไดรับการ
จัดสรรหุนของผูจองซื้อรายยอยรายนั้น และจะจัดสรรหุนในสวนที่ตัดสิทธิดังกลาวใหแกผูจองซื้อรายยอยสํารอง (Waiting List)
ตามลําดับจนกวาจะครบตามจํานวนที่จัดสรรไวสําหรับผูจองซื้อรายยอย
(ฉ)
ผูที่ยื่นความจํานงจองซื้อหุนและไดชําระเงินคาจองซื้อหุนไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
6.8.2
(ช)
รายชื่อของผูจองซื้อรายยอยที่ไดรับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซตด www.settrade.com และเว็บไซตของ
ตัวแทนจําหนายหุน ตามขอ 6.2.3 ภายในเวลา [12.00] น. ของวันที่ [●] 2557
6.7.3

วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน

การจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจรวมกันของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
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บุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรหุนใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา [●] 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณ
ของ100 [●] หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7.4

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ
จากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ รายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา [●] 1,000 หุน และเปน
จํานวนทวีคูณของ 100[●] หุน และ หากปรากฎวายังมีจํานวนหุนคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ขางตน ยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติมตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7.5

วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนในตางประเทศ

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายในตางประเทศ (International Managers) นําหุนจํานวน [●] หุน จัดจําหนายใหแกผูลงทุนในตางประเทศ โดยการ
จําหนาย ใหแกผูลงทุนในตางประเทศใหอยูในดุลยพินิจรวมกันของผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser)ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers) และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนในตางประเทศครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 65.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.7.6

วิธีการจัดสรรใหแกผูจองซื้อพิเศษ

การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อพิเศษในประเทศใหอยูในดุลยพินิจรวมกันของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ และการจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อ
พิ เ ศษในต า งประเทศให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ร ว มกั น ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยในต า งประเทศ
(International Managers)ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) และคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูซึ่งไดรับมอบ
อํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อพิเศษตามจํานวนที่กําหนดไวในสัญญาจองซื้อหุน ทั้งนี้ หนาที่
ในการจองซื้อและชําระเงินคาจองซื้อหุนของผูจองซื้อพิเศษดังกลาวอยูภายใตเงื่อนไขตางๆ ซึ่งรวมถึงการเขาทําสัญญาลงทุนใน
หุน(Cornerstone Investment Agreement) เพื่อจองซื้อหุนของบริษัท และสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) และเงื่อนไขตางๆภายใตสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นเปน
ผลสําเร็จโดยไมมีการบอกเลิกสัญญาดังกลาว และราคาเสนอขายหุนสุดทายไมเกิน [●] บาท
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วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน
6.8.1

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 [●]หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 [●] หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน
ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติตางดาวไทย
: สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1
ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
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ทํา การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ ของผู จั ด ทํ า หรื อ ผู ใ ห คํ า รั บ รองความถู ก ต อ งของเอกสาร และให เ จ า หน า ที่ ข อง
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมี
อายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือ เดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และ 6.2.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอก
รายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ โดยไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน
และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD)
(3) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ยกเวนบริษัทหลักทรัพย [●]) โดย
ผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อและผูจองซื้อตอง
ยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ
หลักทรัพย (Fact Sheet) เปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) โดยผูจอง
ซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (hard copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจอง
ซื้อ
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การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุนหรือ Investment Consultant (IC) ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยโดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได (ยกเวนบริษัทหลักทรัพย [●]) โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และ 6.2.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยและผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Fact Sheet) เปนที่
เรียบรอยแลวกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปโดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบ
จองซื้อ (hard copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา และเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือ
6.2.2
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] 2557

-

กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9:00
น. ของวันที่ [●]2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ [●] 2557

-

กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] 2557

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะตองชําระที่
ราคา [●] บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน โดยวิธีชําระ
เงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่
[●] 2557 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การ
โอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลง
วั น ที่ ภ ายในระยะเวลาการจองซื้ อ และสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก งานหั ก บั ญ ชี ใ น
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอได
ไวดานหลัง (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
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หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] 2557 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[●] 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยของผูจองซื้อ เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และ
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และขอ 6.2.25.2 ที่ไดดําเนินการแจง
ความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
ใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ ขอ 6.2.2
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะจองซื้อ โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(จ)(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค)
หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 56.2.1 หรือ 56.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] 2557 โดยในการจอง
ซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจอง
ซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่ชําระคาจองซื้อ
ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซึ่งผูจองซื้อไมตองนําสงใบจอง
ซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ)(จ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
6.8.2

สําหรับผูจองซื้อรายยอย

ผูจองซื้อประเภทรายยอยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อรายยอยจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [2,000] หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ [100] แตทั้งนี้
ตองไมเกิน [50,000] หุนตอ 1 ราย

(ข) ผูจองซื้อรายยอยสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุน ตามขอ 6.2.3 โดย
ระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือตามเวลาเปดทําการของธนาคารแตละสาขา ของ
วันที่ [●] 2557 และ ระหวางเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ในการจองซื้อ ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติ
ตามรูปแบบ หลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจําหนายหุนไดจัดเตรียมไวซึ่งอาจมีความตางกันบางในรายละเอียด
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ในแตละสถานที่ ในกรณีที่ผูจองซื้อยื่นใบจองซื้อกอนวันและเวลาดังกลาว ตัวแทนจําหนายหุนมีสิทธิปฏิเสธการรับใบ
จองซื้อ และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกใบจองซื้อดังกลาวและไม
นําเขารับการพิจารณาจัดสรร ทั้งนี้ ผูยื่นใบจองซื้อ 1 ราย (ไมวากรณียื่นจองซื้อเอง หรือยื่นจองซื้อแทนผูอื่น) สามารถยื่น
ใบจองซื้อเพื่อใหตัวแทนจําหนายหุนบันทึกเขาในระบบการรับจองซื้อไดเพียงครั้งละ 1 ใบจองเทานั้น ทั้งนี้ ผูจองซื้อ
รายยอยทุกรายจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้อยางเครงครัดผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ
หุน (แบบ B) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงนาม หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ในกรณีที่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยูและตองการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากเขาบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยดังกลาว ชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อของเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยเทานั้น ทั้งนี้ ผู
จองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน
ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทํา การรั บ รองลายมื อ ชื่ อ ของผู จั ด ทํ า หรื อ ผู ใ ห คํ า รั บ รองความถู ก ต อ งของเอกสาร และให เ จ า หน า ที่ ข อง
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรอง
ลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมี
อายุไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือ สําเนาหนังสือ เดิ นทางที่ยั งไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ ตัวแทนจําหนายหุนจะคืนเงินคาจองซื้อโดยวิธีโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย
หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อรายยอย ในกรณีที่ผูจองซื้อ
รายยอยแจงความประสงคดังกลาว โดยชื่อผูจองซื้อจะตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทานั้น (โปรดดูรายละเอียดในขอ 6.10 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน) ในกรณีที่ผูจองซื้อรายยอยรายใด
มิไดแนบสําเนาสมุดเงินฝากหนาที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดงรายการเคลื่อนไหว
ของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตองมากับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่
ตัวแทนจําหนายหุนไม ส ามารถดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยวิธีการโอนเงิ นเข าบั ญ ชี เงินฝากธนาคาร
ประเภทบัญชีออมทรัพยหรือบัญชีกระแสรายวันที่เปดไวกับธนาคารพาณิชยในประเทศไทยของผูจองซื้อได
ไมวาจะดวยสาเหตุใดก็ตาม ตัวแทนจําหนายหุนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อราย
ยอยเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทขีดครอมเฉพาะสั่งจายในนามผูจองซื้อ โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา
[●] บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน ดังนี้
(1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] 2557 และวันที่ [●] 2557 ตั้งแตเวลา [9.00] น. ถึงเวลา [11.00] น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยใหลงวันที่ [●] 2557
หรือ [●] 2557 เทานั้น หรือชําระเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงิน
(2)

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] 2557 ตั้งแตเวลาภายหลัง 11.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●]
2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเปนเปนเงินสด หรือโดยการโอนเงิน

ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย "บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.การบินกรุงเทพ เพื่อผูจอง
ซื้อรายยอย" พรอมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท (2) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซื้อหุนดวยเงินโอน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชี
"บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ.การบินกรุงเทพ เพื่อผูจองซื้อรายยอย" ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถาม
เลขที่บัญชีจองซื้อไดกับเจาหนาที่ของตัวแทนจําหนายหุนที่ไดระบุไวในขอ 6.2.3 แตละราย
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ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 6.8.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 6.8.2 (ค) ไปยังสํานักงานใหญ
หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจําหนายหุนที่ไดระบุไวในขอ 6.2.3 ตั้งแตเวลา [●]น. ถึงเวลา [●] น. ของ
วันที่ [●] 2557 และตั้งแตเวลา [●] น. ของวันที่ [●] 2557 โดยผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจําหนายหุนไดจัดเตรียมไวซึ่งอาจมีความแตกตางกันบางในรายละเอียดของแต
ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจาหนาที่ของตัวแทนจําหนายหุนที่รับจองซื้อหุนจะลงลําดับเลขที่ในการ
จองซื้อในใบจองซื้อหุนทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
การรับจองซื้อหุ นจะสมบู รณและใบจองซื้อหุนใบนั้นๆ จะมีสิทธิไดรับการพิจารณาจัดสรร ก็ตอ เมื่อ (1)
ตัวแทนจําหนายหุนไดบันทึกขอมูลเขาในระบบการจองซื้อของตัวแทนจําหนายหุน ภายในเวลา [●] น. ของ
วันที่ [●] และ (2) ไดรับการตรวจสอบผลการชําระเงินและผานการเรียกเก็บแลวเทานั้น

(จ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.8.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ไมปฏิบัติตามวิธีการจองซื้อตามขอ 6.8.2 (ก) - (ง)

(ฉ)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา [●] บาทตอหุน ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผานตัวแทนจําหนายหุนจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจอง
ซื้อใหแกผูจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 6.10

6.8.3

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน [●]1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100[●] หุน ผูจองซื้อจะตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อหุนดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือ สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1
ป12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
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(ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป
นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน ที่ยังไม
หมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทน
ผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] 2557 ถึงวันที่
[●] 2557

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [] 2557 เวลา 9:00 น. – 11:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดย
ชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็คหรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังหากทําการจองซื้อในวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00
น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [●] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน โดยใหลงวันที่ [●] หรือ [●]เทานั้น หรือ
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
(2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ []2557 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET) เทานั้น

สวนที่ 3 หนา 28

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ
6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย
เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
ของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระคาจองซื้อหุนดวยเงินโอนใหผูจองซื้อโอนเงิน
เขาบัญชีตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

(ง)(จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 6.8.23(ก) พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 6.8.23(ค) สงไปยังผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ [] 2557
(จ)(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.8.2 3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.8.23(ก) ถึง (ง) ได
6.8.4

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000[●] หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100[●] หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อ เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อจะตอ งลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิ ติบุค คลนั้นพรอ ม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจอง ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน
ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํา
ยินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
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ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติตางดาวไทย :
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1
ป2 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายตางประเทศหรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ป นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง
ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและ
ตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ป
นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณตามขอ 6.8.4 นี้ไมเปนการตัดสิทธิผูจองซื้อประเภทผูมี
อุปการคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 6.8.1 และขอ 6.8.2
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยหนวยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นมีภูมิลําเนา
และสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยเจาหนาที่ของนิติบุคคลนั้นหรือหนวยงานราชการของประเทศที่นิติบุคคล
นั้นมีภูมิลําเนา ซึ่งรับรองชื่อผูมีอํานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลผูกพันนิติบุคคล และอํานาจหรือเงื่อนไข
ในการลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและที่ตั้งสํานักงานใหญ ซึ่งออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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สํ า เนาเอกสารประกอบที่ ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งแล ว ต อ งได รั บ การรั บ รองการ
ลงลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาว
ไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารไดจัดทําหรือ รับรองความถูกตอ ง ทําการรับรองลายมื อ ชื่อและตราประทับของเจ าหนาที่
Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 12 เดือน นับจนถึงวันยื่น
ใบจองซื้อ
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือ
ตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดการการจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอก
รายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ โดยไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อใหครบถวน
และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดังนี้
(1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุหรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD)
(1)(3)

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
2557

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา [●]
บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคาเสนอขายเบื้องตน โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●]
2557 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดย
เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ
เปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละ
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รายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดไวดานหลัง (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] 2557 หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผู
จองซื้อ เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) และ
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใช
บังคับแลวในวันจองซื้อ โดย (ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอม
ทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังของเช็ค แคชเชียรเช็ค หรื
อดราฟท (ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเงินโอนใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง จายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผู
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะโอนเงินคาจองซื้อในสวนของผูจองซื้อประเภท
บุคคลทั่วไปเขาบัญชีรักษาทรัพยสิน(Main Escrow Account) เพื่อสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน
ใหกับบริษัทฯ ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสิน (Main Escrow Account Agreement) ตอไป

(ง)(จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนตามขอ 6.8.43 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 6.8.3 4 (ค) หรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไว
ในขอ 6.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาว ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [●] ถึงวันที่ [●] 2557
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญ
ใหแกผูจองซื้อ
(จ)(ฉ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ไดไดดําเนินการตามขอ 6.8.3 (ง)
แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.8.3 (ก) ถึง (ง) ได
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การหักภาษีเงินได ณ ที่จาย

หากผูจองซื้อตามที่กําหนดในขอ 6.8.1 ถึงขอ 6.8.3 มีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จาย จากเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่
ชําระใหแกผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุน และ/หรือมีหนาที่อื่นใดที่เกี่ยวของกับการหักภาษีเงินได ณ ที่จายดังกลาว ผูจองซื้อตกลง
มอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ไมวารายใดรายหนึ่ง เปนผูดําเนินการหักภาษีเงินได ณ ที่จายจากเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญ รวมทั้งจัดทํา ลงนาม และนําสงเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวของ ซึ่งรวมถึงแตไมจํากัดเฉพาะ หนังสือรับรองการหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย และแบบรายการภาษีเงินไดหัก ณ ที่จาย ใหแกผูถือหุนเดิมที่เสนอขายหุนและหนวยงานใด ๆ ตามจําเปนและ
สมควรเพื่อใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
6.9

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย

สําหรับการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายจะมีการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
6.9.1

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ
6.2.2 ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือ
บริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัท ในเครือของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิช
ธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
6.9.2

ผูจองซื้อรายยอย

ในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูจองซื้อรายยอย ใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ
6.7.2
6.9.3

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจ
รวมกันของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 และคณะกรรมการบริษัทฯ
หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจะพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคาผูที่คาดวา
จะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
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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 ประเภทผู มี อุ ป การคุ ณ ของ
บริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือรวมกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
6.10

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน
6.10.1 ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
สําหรับบุคคลทั่วไป

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับ
จองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ( “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนแตไม
สามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึง วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
สําหรับผูจองซื้อรายยอย
ตัวแทนจําหนายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ตัวแทนจําหนาย 6.2.3 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุน
แตไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอ
ป ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึง วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินสวนตางคาจองซื้อหุน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน
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ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
6.10.2 กรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุนของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2
(แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปน
ผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง (แตไมรวม) วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็
ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สําหรับผูจองซื้อรายยอย
ตัวแทนจําหนายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน
โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ตัวแทนจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.3 ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไม
สามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง
วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู
ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุในใบ
จองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนของผู
ลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถา
มี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนได
ภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาวจนถึง (แตไมรวม) วันที่ผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10.3 กรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมได
รับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ
โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน ดังกลาว ผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุน
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสวน
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ที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สําหรับผูจองซื้อรายยอย
ตัวแทนจําหนายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมได
รับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร
(ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว ตัวแทนจําหนายจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
หุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู
ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ
หุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไดรับการ
จัดสรรไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแก ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบ
ตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ ( “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อของผูลงทุนทุกประเภท โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนได
ภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอง
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แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีก
ตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10.4 กรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากการ
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และ 6.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจาก
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับ
จองซื้อ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูจองซื้อรายยอย
ตัวแทนจําหนายที่ระบุไวในขอ 6.2.3 ที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็ค
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจอง
ซื้อหุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สําหรับผูลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ[ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และ[ขอ 6.2.2]] ที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดแจงใหทําหนาที่ดังกลาวที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจากการที่
ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
จะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 30
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
6.10.46.10.5

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอจองซื้อหุน

การยกเลิกการจองซื้อหุนอาจเกิดขึ้นได 2 กรณี
(ก) กรณีที่เกิดเหตุการณที่ทําใหบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.3.16.2.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯและ/หรือผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ ตามเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ใหถือวาซึ่งใหถือวาผูจอง
ซื้อทุกรายใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนโดยทันที
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กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทฯ และ/หรือผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตองระงับ และ/หรือหยุดการ
เสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ซึ่งผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพยได โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchaser)ถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Managers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว

หากเกิดเหตุการณตามขอ (ก)(1) หรือ (ข2) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ซึ่งรวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Managers)ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchaser) ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 รายที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกลาวจะดําเนินการใหมีการ
สงมอบเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนั้น ๆ
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทาง
ไปรษณี ยลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อของผูลงทุนทุ ก
ประเภท หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข)โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อของผู ลงทุนทุกประเภท ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Managers)ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchaser) ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไปวันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.11

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ โดยผู
จองซื้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสู
ระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผลใหผูจองซื้อสามารถซื้อขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาด
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หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะ
ขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
6.11.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อภายใน 15 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ แลว
6.11.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการระบบการซื้อขายแบบไรใบหุนของ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัท ตามที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนของบริษัท ตามที่ผูจองซื้อฝากไว และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนที่
ได รับ จั ด สรรในตลาดหลั ก ทรั พย ฯ ได ทั น ทีที่ ต ลาดหลั กทรั พย ฯ อนุ ญ าตใหหุ น ของบริ ษัท ฯ เริ่ม ทํ าการซื้ อ ขายไดใ นตลาด
หลักทรัพยฯ ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 6.11.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 6.11.1 แทน
6.11.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 โปรดกรอกรายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขา
บัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย **แบบฟอรม FATCA** กรณีนี้
บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน
7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือระบุไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะฝากหุน
ไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ขอใหออกเปนใบหุนในนามของผูจองซื้อตามขอ 6.11.1
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