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ส่วนที่ 3 
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

ผู้ เสนอขายหลกัทรัพย์ คือ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีช่ือภาษาองักฤษว่า 

SMART CONCRETE PUBLIC COMPANY LIMITED มีส านกังานตัง้อยู่เลขที่ [] โทรศพัท์ [] โทรสาร [] 
ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน จ านวน 115,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 
1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการ
เสนอขายหุ้นในครัง้นี ้โดยหุ้นสามญัที่เสนอขาย ประกอบด้วย หุ้นสามญัเพิ่มทนุที่เสนอขายโดยบริษัท และหุ้น
สามญัเดิมที่เสนอขายโดยบริษัท ชลประทีปสนิทรัพย์ จ ากดั (“CPP”) มีรายละเอียดการเสนอขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้
 
1.1 ลักษณะส าคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
1.1.1  หุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดย บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) 

ผู้ เสนอขาย : บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) 
ประเภทหุ้นท่ีเสนอขาย   : หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท 
จ านวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขาย : จ านวน 70,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.32 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออก

และเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้โดยมี
รายละเอียดของการจดัสรร ดงันี ้
1) จ านวนไม่เกิน 46,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ   10.00 ของจ านวนหุ้น
สามญัที่ออกและเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้น
ในครัง้นี ้เสนอขายต่อผู้ ถือหุ้ นสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี 
จ ากดั (มหาชน) (“CCP”) ที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ CCP  

ณ วนัท่ี [] ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท (Record Date) ตามสดัสว่นการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู ่(Pre-emptive Right) ใน CCP ในอตัราสว่น [] หุ้นสามญั CCP ต่อ 1 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เกิดจากการ
ค านวณซึง่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดเศษทิง้ ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นของ CCP มีสิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทน้อยกวา่หรือเทา่กบัสทิธิที่ตนได้รับ แตห้่ามจอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิที่ตนได้รับ 
 
ในกรณีที่มีหุ้นสามญัเพิ่มทนุเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ 
CCP หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีเหลอืดงักลา่วจะถกูน าไปจดัสรรและเสนอขายต่อผู้มี
อปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และผู้มีอปุการคณุของบริษัทตอ่ไป 
 
2) จ านวน 24,450,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ  5.32  ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออก
และเรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี ้ เสนอ
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ขายตอ่ประชาชนโดยแบง่เป็น 

เสนอขายตอ่ขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ [] หุ้น 

เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท [] หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00  บาท 
ราคาเสนอขาย : []  บาทตอ่หุ้น 
มลูคา่รวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขาย : [] บาท 
ระยะเวลาขาย : ตัง้แตเ่วลา 09.00 ของวนัท่ี [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] 

 
1.1.2  หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จ ากัด 

ผู้ เสนอขาย : บริษัท ชลประทีปสนิทรัพย์ จ ากดั (“CPP”) 
ประเภทหุ้นท่ีเสนอขาย   : หุ้นสามญัเดิมของบริษัท 
จ านวนหุ้นออกใหมท่ี่เสนอขาย : จ านวน 44,550,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.68 ของจ านวนหุ้นสามญัที่ออกและ

เรียกช าระแล้วทัง้หมดของบริษัทภายหลงัการเสนอขายหุ้นในครัง้นี  ้ โดย
จดัสรรเสนอขายตอ่ประชาชนโดยแบง่เป็น 

เสนอขายตอ่ขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ [] หุ้น 

เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท [] หุ้น 
มลูคา่ที่ตราไว้ : หุ้นละ 1.00 บาท 
ราคาเสนอขาย : []  บาทตอ่หุ้น 
มลูคา่รวมของหุ้นใหมท่ี่เสนอขาย : [] บาท 
ระยะเวลาขาย : ตัง้แตเ่วลา 09.00 ของวนัท่ี [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัท่ี [] 

 
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์โดย
จดัสรรตามดลุยพินิจของผู้จดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึ่งมิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้
ถอืหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Right Offering) และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซือ้ราย
ย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป โดยมีสดัสว่นการเสนอขายหุ้นสามญั ดงันี ้

เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP : ไมเ่กิน 46,000,000 หุ้น 
เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ : [] หุ้น 
เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท  : [] หุ้น 
รวมทัง้สิน้ : 115,000,000 หุ้น 
ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยขอสงวนสทิธิในการใช้ดลุยพินิจในการ 

เปลี่ยนแปลงจ านวนหุ้นสามญัที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น
สามญัตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ เพื่อให้การจองซือ้หุ้นสามญัครัง้นีป้ระสบความส าเร็จในการขายสงูสดุ  
 

ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทนุให้ยดึตามนิยามที่ก าหนด ดงันี ้
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ผู้ถอืหุ้นสามัญของ CCP หมายถึง บคุคลใดๆ ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP ตามที่มีช่ือปรากฏอยู่

ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ CCP ณ วนัท่ี [] ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัท   

ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดา และ/หรือนิติ
บคุคลทัว่ไปท่ีเป็น หรือเคยเป็น หรือบคุคลที่คาดวา่จะเป็นลกูค้า เช่น ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหลกัทรัพย์ ลกูค้าด้าน
วาณิชธนกิจ ลกูค้าที่ท าการซือ้ขายหน่วยลงทุน เป็นต้น ผู้ที่ได้เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอข้อมูลการเสนอขาย
หลกัทรัพย์ของบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด (มหาชน) หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ เช่น บริษัทคูค้่า ผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนบัสนนุด้านข้อมลูทางธุรกิจ และผู้แนะน าลกูค้า/
ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทัง้ที่เคยติดตอ่ในอดีต ปัจจุบนั หรือผู้
ที่คาดวา่จะได้ติดตอ่ในอนาคต หรือบคุคลที่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และ/หรือธุรกิจ
อื่น ๆ ในเครือของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เป็นต้น และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ ถือหุ้น และ /หรือ
ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบุคคลข้างต้นที่จองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทัง้นี ้ไม่
รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของ
ตนเอง รวมทัง้ผู้ที่เก่ียวข้องของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ที่ 
ทธ. 70/2552 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการจดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลงวนัที่ 1 กนัยายน 2552 
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
 ส าหรับผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดการการจัด
จ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายจะรวมถึง นกัลงทนุประเภทสถาบนัที่เคยเป็น หรือเป็นลกูค้าของผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย หรือที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายต้องการ
ชักชวนให้เป็นลกูค้าในอนาคตที่จองซือ้หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ  
5.2.1 ด้วย 

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัที่จองซือ้หุ้นสามญัผ่านผู้จดัการการจัด 
จ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ที่ กจ.17/2551 เร่ืองการก าหนดบทนิยามในประกาศ
เก่ียวกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ ดงันี ้

(ก)  ธนาคารพาณิชย์ 
(ข)  บริษัทเงินทนุ 
(ค) บริษัทหลกัทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สนิของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทนุสว่นบคุคล หรือ

เพื่อการจดัการโครงการลงทนุที่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลกัทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ 

(ง)  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 
(จ)  บริษัทประกนัภยั 
(ฉ)  สว่นราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบคุคลที่มี

กฎหมายเฉพาะจดัตัง้ขึน้ 
(ช)  ธนาคารแหง่ประเทศไทย 
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(ซ)  สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ 
(ฌ) กองทนุเพื่อการฟืน้ฟแูละพฒันาระบบสถาบนัการเงิน 
(ญ) กองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ 
(ฎ) กองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
(ฏ) กองทนุรวม 
(ฐ)  ผู้ลงทนุตา่งประเทศซึง่มีลกัษณะเดียวกบัผู้ลงทนุตามข้อ (ก) ถึง  (ฏ) โดยอนโุลม 

ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ /หรือนิติบุคคล ซึ่งท าคุณประโยชน์ ให้
ค าแนะน า หรือให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากัด 
(มหาชน) เช่น ลกูค้า คู่สญัญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า / บริการ (Suppliers) พนัธมิตรทางธุรกิจ ผู้ที่มี
ความสมัพนัธ์ทางการค้า ผู้จดัหาแหลง่เงินทนุ สถาบนัการเงินท่ีติดตอ่ ผู้ให้ค าปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนบัสนนุ
ข้อมลูทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ค าแนะน าและเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะน าลกูค้าและธุรกิจ ทัง้ที่ติดต่อในปัจจุบนั ที่
เคยติดตอ่ หรือผู้ที่คาดวา่จะได้ติดตอ่ในอนาคต และบคุคลธรรมดา และ/หรือ นิติบคุคล ท่ีมีความสมัพนัธ์อนัดีกบั
ผู้บริหารของบริษัท  หรือผู้ที่เก่ียวข้องของบคุคลดงักลา่วข้างต้น จะรวมถึง ผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร ตลอดจน
พนกังานท่ีท างานกบับคุคลตา่ง ๆ ดงักลา่วข้างต้น ทัง้นี ้ไมร่วมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ และผู้ที่เก่ียวข้องกบับริษัทตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ
ที่ ทจ. 29/2551 เร่ืองการจอง การจดัจ าหน่าย และการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบบัลงวนัที่ 15 ธันวาคม 
2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคณุดงักลา่วจะต้องจองซือ้หุ้นผ่านผู้จดัการการจัดจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2.1 เทา่นัน้  

 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น 

หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายจ านวน 70,450,000 หุ้น ในครัง้นี ้มีสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกบัหุ้นสามญัเดิมของบริษัททกุประการ 

 
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย 

บริษัทจะน าหุ้ นสามญัเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่ง
บริษัทยื่นค าขออนญุาตและเอกสารประกอบตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) เมื่อวนัท่ี 

[] ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากัด ใน
ฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคณุสมบตัิของบริษัทแล้ว พบวา่ บริษัทมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบั
ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการรับหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 
2546  ลงวนัที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคณุสมบตัิตามข้อ 5(3) เร่ืองการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทัง้นี ้
ภายหลงัจากที่บริษัทได้จ าหนา่ยหุ้นสามญัตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ และผู้มีอปุการคณุของ
บริษัทแล้ว จะท าให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะ
ด าเนินการเพื่อให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ 
ไอ ตอ่ไป 
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1.5 ข้อมูลอื่น ๆ 
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นที่

เก่ียวข้องขายหุ้นและหลกัทรัพย์ภายในระยะเวลาที่ก าหนด พ.ศ. 2544 ลงวนัที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) ก าหนดห้ามผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นก่อนวนัท่ีบริษัท เสนอขายหุ้นตอ่ประชาชนน าหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่
อาจแปลงสภาพเป็นหุ้นจ านวนรวมกนัเท่ากบัร้อยละ 55 ของทนุที่ช าระแล้วภายหลงัการเสนอขายในครัง้นีอ้อก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปี นบัแต่วนัที่หุ้นของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายหลงั
จากวนัท่ีหุ้นของบริษัท ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน  ให้บคุคลที่ถกูสัง่ห้ามขายสามารถขาย
หุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถูกสัง่ห้ามขายได้ในจ านวนร้อยละ 25 และเมื่อครบก าหนด 1 ปีให้บุคคลที่ถูกสัง่ห้ามขาย
สามารถขายหุ้นหรือหลกัทรัพย์ที่ถกูห้ามขายจ านวนที่เหลอือีกร้อยละ 75 ได้ 

 
2. ข้อจ ากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 หุ้นสามญัของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจ ากดัในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามญัของ
บริษัทจะกระท ามิได้หากว่าการโอนหุ้นดงักลา่วจะมีผลท าให้สดัสว่นการถือหุ้นของบคุคลที่ไม่ใช่บคุคลสญัชาติ
ไทยในบริษัทมีจ านวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท การโอนหุ้นของ
บริษัทจะสมบรูณ์เมื่อผู้ โอนได้สลกัหลงัใบหุ้น โดยระบช่ืุอผู้ รับโอนและลงลายมือช่ือของผู้ โอนกบัผู้ รับโอนและสง่
มอบใบหุ้นให้แก่ผู้ รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยนับริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับค าร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และ
ใช้ยนับคุคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 
วนั นบัแตว่นัได้รับการร้องขอนัน้ หรือหากบริษัท เห็นวา่การโอนหุ้นนัน้ไมถ่กูต้องสมบรูณ์ บริษัทจะแจ้งแก่ผู้ยื่นค า
ร้องขอภายใน 7 วนั การโอนหุ้นท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ให้เป็นไปตามกฎข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 
 
3. ที่มาของการก าหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 
 การก าหนดราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เสนอขายในครัง้นี ้พิจารณาจากอตัราสว่นราคา

หุ้นตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทัง้นี ้ราคาหุ้นสามญัที่เสนอขายหุ้นละ [] บาท คิด

เป็นอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิเทา่กบั [] เท่า โดยค านวณก าไรสทุธิต่อหุ้นจากผลก าไรสทุธิ 4 ไตรมาสที่ผ่านมา

ตัง้แตว่นัที่ [] ถึง [] เทา่กบั [] ล้านบาท เมื่อหารด้วยจ านวนหุ้นสามญัทัง้หมดของบริษัทหลงัจากการเสนอขาย

หุ้นในครัง้นี ้ซึง่เทา่กบั [] หุ้น (Fully Diluted) จะได้ก าไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั [] บาทต่อหุ้น โดยอตัราสว่นราคาหุ้น

ตอ่ก าไรสทุธิตอ่หุ้นที่เสนอขายคิดเป็นอตัราสว่นลดร้อยละ [] จากอตัราสว่นราคาตอ่ก าไรสทุธิของตลาดหลกัทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เฉลีย่ในช่วงระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่วนัที่ [] จนถึงวนัที่ [] ซึ่งมีค่าเท่ากบั [] เท่า ทัง้นี ้อตัราสว่น
ราคาหุ้นต่อก าไรสทุธิดงักล่าวค านวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงัมิได้พิจารณาถึงผลการด าเนินงานใน
อนาคต     

 
4.  ข้อมูลทางการเงนิที่ประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย 

ในการพิจารณาข้อมลูทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมลูประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ี
เสนอขาย  จึงเปรียบเทียบอตัราส่วนราคาต่อก าไรสทุธิเฉลี่ยของบริษัทที่จดทะเบียนที่มีลกัษณะการประกอบ
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ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่องหรือมีความใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจของบริษัท ได้แก่ บริษัท []  และบริษัท []

ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตัง้แตว่นัที่ [] ถึง [] โดยมีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้
 

บริษัท ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
ตลาดรองที่ จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ 

ร า ค า
เ ฉ ลี่ ย 
(บาท) 1/ 

P/E 
เ ฉ ลี่ ย
(เท่า) 

ร า ค า
พ า ร์ 
(บาท) 

[] 1. [] [] [] [] [] 

[] 1. [] [] [] [] [] 
ที่มา: www.setsmart.com 
หมายเหต:ุ 1/ เป็นราคาหุ้นถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนกั ค านวณโดยใช้มลูคา่การซือ้ขายหารด้วยปริมาณการซือ้ขาย 
 
5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง 

-ไมม่ี- 
 

6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 
ผู้จัดการการจดัจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดวิธีการจองซือ้หุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนฉบบันีต้ามความเหมาะสม ใน
กรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ
สงูสดุ 

 
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์ 

การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายโดยผา่นผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 
 

6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
6.2.1  ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ [] 

ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ [] 

แขวง [] 

โทรศพัท์ [] 
 

6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

บริษัทหลักทรัพย์ [] 

ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ [] 

แขวง [] 

โทรศพัท์ [] 
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บริษัทหลักทรัพย์ [] 

ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ [] 

แขวง[] 

โทรศพัท์  [] 
  

บริษัทหลักทรัพย์ [] 

ส านกังานใหญ่ ตัง้อยูเ่ลขที่ [] 

แขวง [] 

โทรศพัท์ [] 
 
6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
6.3.1 เงื่อนไขการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบใุนข้อ 5.2 เป็นผู้ด าเนินการจ าหน่ายหุ้น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP และประชาชนจ านวนทัง้หมด [] หุ้น ใน
ราคาหุ้นละ [] บาท ตามสดัส่วนการเสนอขายหุ้ นสามญัที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์มี
ข้อตกลงยอมรับประกันการจ าหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจ าหน่ายอย่าง
แนน่อนทัง้จ านวน (Firm Underwriting Basis) ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่ระบไุว้ในหนงัสือสญัญาแต่งตัง้ผู้จดั
จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยหุ้น 
 อยา่งไรก็ตาม ผู้จดัการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยมีสทิธิยกเลกิการจดัจ าหนา่ยหุ้นในครัง้นี ้ 
โดยจะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จ านวนให้แก่ผู้จองซือ้ทัง้หมดตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 5.9 เมื่อเกิด
เหตกุารณ์ตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย ซึ่งรวมถึงเหตกุารณ์
ดงัตอ่ไปนี ้

(ก) เมื่อบริษัทไมส่ามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขใดๆ ท่ีได้ก าหนดไว้ในสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ย
และรับประกนัการจ าหนา่ย หรือ 

(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือ
การเมืองทัง้ในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายหุ้นในครัง้นี ้
หรือ 

(ค) เมื่อมีเหตุที่ท าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์หรือ
หน่วยงานราชการสัง่ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบ
หลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ 

ทัง้นี ้รายละเอียดและเง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจดัจ าหน่ายหุ้นดงักลา่วข้างต้น จะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่จะก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 
(Underwriting Agreement) 



บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จ ากดั (มหาชน) 

 

สว่นท่ี 3.0 - 8 

กรณีผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจดัจ าหน่าย
หุ้นดงักล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายและผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหนา่ย  จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้กบัผู้จองซือ้แตล่ะรายตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 6.9 
 
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ ตามที่ระบใุนข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ประมาณ [] ล้านบาท โดยจะช าระภายใน 3 วนันบัจากวนั
ปิดรับการเสนอขาย  

 
6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิที่บริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 

1) ประมาณการจ านวนเงินคา่หุ้นสามญัที่บริษัทจะได้รับ 
หุ้นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนจ านวน 70,450,000  หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท [] บาท 
หกั  คา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ประมาณ [] บาท 
จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับประมาณ [] บาท 
จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้นประมาณ [] บาท 

 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

2) ประมาณการจ านวนเงินคา่หุ้นสามญัที่ CPP จะได้รับ 
หุ้นท่ีเสนอขายตอ่ประชาชนจ านวน 44,550,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท [] บาท 
หกั  คา่ตอบแทนในการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ประมาณ [] บาท 
จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับประมาณ [] บาท 
จ านวนเงินคา่หุ้นท่ีบริษัทจะได้รับตอ่หุ้นประมาณ [] บาท 

 หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 
คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ [] บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมลูการเสนอขายหุ้น [] บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทนุ [] บาท 
คา่ธรรมเนียมการรับประกนัการจ าหนา่ยและจดัจ าหนา่ย [] บาท 
คา่พิมพ์หนงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุ้น โดยประมาณ [] บาท 
คา่ธรรมเนียมการขออนญุาตให้รับหลกัทรัพย์เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน* [] บาท 
คา่ธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน* [] บาท 
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ** [] บาท 
รวมคา่ใช้จ่ายทัง้สิน้ [] บาท 

หมายเหตุ :  ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 
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 ** ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

 
6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย์ 
ส าหรับผู้ถอืหุ้นสามัญของ CCP 

บริษัทจะด าเนินการให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) 
ด าเนินการจดัสง่เอกสารประกอบการจองซือ้ อนัได้แก่ ข้อมลูเก่ียวกบับริษัทและข้อมลูการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP (แบบ ก) และใบรับรองการจองซือ้หุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัของ CCP ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัท ทกุรายทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลงัจากวนัปิด
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ CCP วนัท่ี [] เพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทตามสดัสว่นการถือ
หุ้น 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นของ CCP ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าว ได้ที่
ส านกังานและสาขาของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ภายหลงั
การลงนามสญัญาแตง่ตัง้ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย (Underwriting Agreement) และได้น าสง่ให้
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุการเสนอขาย (วนัที่ 
[]) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. 
 
ส าหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
 สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบ ข) ได้ที่ส านกังานและสาขาของผู้จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ภายหลงัการลงนามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) และได้น าส่งให้ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุการเสนอขาย (วนัท่ี []) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  
 
ส าหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท 
 สามารถติดต่อขอรับหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุ้นสามญั (แบบ ข) ได้ที่ส านกังานและสาขาของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 ภายหลงัการลงนามสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่าย (Underwriting Agreement) และได้น าส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์เรียบร้อยแล้วจนถึงวนัสิน้สดุการเสนอขาย (วนัท่ี []) ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.   
 ทัง้นี ้ผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด 
(Download) หนังสือชีช้วนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้วนที่ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัง้นีไ้ด้ก่อนท าการจองซือ้หุ้นสามญั 
 
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ 
 ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 จะไม่จดัสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว และจะไม่จดัสรร
หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์

http://www.sec.or.th/
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และตลาดหลกัทรัพย์ ที่ กธ. 14/2546 ว่าด้วย เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ลง
วนัท่ี 11 กรกฎาคม 2546 และจะไม่จัดสรรหุ้นสามญัที่เสนอขายให้แก่บุคคลท่ีบริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ. 29/2551 เร่ืองการจอง การจัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์และการจดัสรรหลกัทรัพย์ที่ออกใหม ่ลงวนัที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็น
การจดัสรรหุ้นสามญัที่เหลือจากการจองซือ้ของผู้จองซือ้หุ้นทัง้หมด หรือเป็นการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลของบริษัทท่ี
ถกูห้ามมิให้จดัสรรหลกัทรัพย์ ซึง่บคุคลดงักลา่วได้รับจดัสรรตามสดัสว่นการถือหุ้นจากการเป็นผู้ ถือหุ้นของ CCP ใน
การซือ้หุ้นสามญั (Pre-emptive Right) 
 บริษัทมีวตัถปุระสงค์ในการจดัสรรหุ้นสามญัในครัง้นี ้โดยแบง่ออกเป็น  4 สว่น ดงันี ้

เสนอขายตอ่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP : ไมเ่กิน 46,000,000 หุ้น 
เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ : [] หุ้น 
เสนอขายตอ่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท  : [] หุ้น 
รวมทัง้สิน้ : [] หุ้น 
ทัง้นี ้สดัส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สญัชาติไทยจะเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของ

บริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการ
เปลีย่นแปลงจ านวนหุ้นที่จดัสรรให้แก่นกัลงทนุในแตล่ะประเภท เพื่อท าให้การจองซือ้หุ้นครัง้นีป้ระสบความส าเร็จใน
การขายสงูสดุ 

 
6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้ถอืหุ้นสามัญของ CCP 

การจัดสรรสิทธิในการจองซือ้หุ้ นให้แก่ผู้ ถือหุ้ นสามัญของ CCP ที่มีรายช่ือตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธีปิดสมดุทะเบียน ณ วนัที่ [] ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ

หุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (Record Date) ในอตัราสว่น [] หุ้นสามญั CCP ต่อ 1 
หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท โดยหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทที่เกิดจากการค านวณซึ่งเป็นเศษทศนิยมจะถกูปัด
เศษทิง้ ดงันัน้ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP ที่จะมีสิทธิได้รับการจดัสรรหุ้นในสว่นนีจ้ะต้องมีการถือหุ้น CCP ณ วนัที่ 

[] ซึ่งเป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (Record Date) ไม่น้อย

กวา่ [] หุ้น 
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นของ CCP มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทน้อยกวา่หรือเทา่กบัสทิธิที่ตนได้รับ แต่

ห้ามจองซือ้เกินสิทธิที่ตนได้รับ โดยในการจองซือ้จะต้องช าระเงินตามจ านวนหุ้นท่ีประสงค์จะจองซือ้ทัง้จ านวน 
ทัง้นี ้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจดัจ าหน่ายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุ้นให้แก่บคุคลอื่นต่อไป 
หากผู้ที่ได้รับสิทธิในการจองซือ้ไม่สามารถน าส่งเอกสารการจองซือ้ หรือปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ หรือไม่
สามารถจ่ายช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นได้ครบถ้วนภายในก าหนดระยะเวลาจองซือ้ หรือจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตน
ได้รับ 
 ในการจดัสรรหุ้นสามญัให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ ถือ
หุ้นสามญัของ CCP ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายมีอ านาจในการจดัสรรหุ้นดงักล่าวเพื่อ
เสนอขายต่อผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้มีอปุการคณุของบริษัท ตลอดจนก าหนดเง่ือนไข
และรายละเอียดอื่นใดที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นดงักลา่วตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขดัแย้งกบักฎหมาย 
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และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เก่ียวข้องของส านกังาน กลต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จสงูสดุ 

 
6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 

การจดัสรรสทิธิในการจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้
จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะท าการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ 
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้ นให้แก่บุคคลใดก็ได้  และหากยอดจองซือ้หุ้ นของผู้ มีอุปการคุณของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้น
ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท 

การจดัสรรสทิธิในการจองซือ้หุ้นแก่ผู้มีอปุการคณุของบริษัท ให้อยู่ในดลุยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดย
จะท าการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจดัสรรหุ้นให้แก่บคุคล
ใดก็ได้ และหากยอดจองซือ้หุ้นของผู้มีอุปการคณุของบริษัทครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้วผู้จัดการการจดัจ าหน่าย
และรับประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้หุ้นก่อนครบก าหนดระยะเวลา
การจองซือ้ 
 
6.7 วันและวิธีการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 
6.7.1 ผู้จองซือ้ประเภทผู้ถอืหุ้นสามัญของ CCP 

 ผู้จองซือ้ประเภทผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP ทีม่ีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ CCP ณ วนัที่ [] 
ซึง่เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท (Record Date) ใน CCP ใน

อตัราสว่น [] หุ้นสามญั CCP ตอ่ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ซึง่มีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทน้อย
กวา่หรือเทา่กบัสทิธิที่ตนได้รับ โดยที่ผู้ ถือหุ้นสามญัของ CCP จะได้รับหนงัสือยืนยนัสิทธ์ิของตนเองจากบริษัท CCP 
แต่ห้ามจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่ตนได้รับ จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนท่ีให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้น
สามญัของ CCP (แบบ ก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล
จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อม
ทัง้แนบใบรับรองการจองซือ้หุ้ น หรือ เอกสารอื่นที่ยืนยันการได้รับสิทธิการจองซือ้ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  
1) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัร

ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว :  
1) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบตา่งด้าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  
1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ
ส าเนาใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง  

2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ  
1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบั และหนงัสอืรับรองที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

แก้ไขให้ถกูต้อง 

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 กรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะด าเนินการกรอกใบจองซือ้หุ้น และให้ผู้จองซือ้จดัสง่ใบจองซือ้ที่
ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์นัน้   

 การจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ (Website) 
ของผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือ
บญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์หรือบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จัก
ลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง 
(Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคล
สหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ โดยสามารถตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้
ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User Name) และรหสัผ่าน (Password login)  หรือใช้ช่ือนามสกุล เลขที่บตัร
ประจ าตวัประชาชน เลขทะเบียนผู้ ถือหน่วย เลขที่ RT 9 หลกั และข้อมลูอื่นใดที่ผู้ จดัจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ก าหนด ซึง่เป็นการป้อนข้อมลูสว่นบคุคลที่เพียงพอจะยืนยนัตวัตนของผู้จองซือ้ และผู้
จองซือ้ต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือ ชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว   โดยผู้จองซือ้ไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ สามารถจัดให้มีข้อมูล
เก่ียวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ ในเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก็ได้ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ได้
เปิดช่องทางในการจดัสรรไว้ให้  

แก้ไขให้ถกูต้อง 

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ []  

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ของวนัที่ [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี ้
1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝาก
อยูก่บัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผล
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้  

2) ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซือ้จะต้องช าระ
ค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านัน้ พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายังผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมใน
สว่นของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่บญัชี [] 

3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่า
จองผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูก่บัผู้จดัจ าหนายหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี ้

3.1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ โดย
หากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัที่ [] หรือวนัที่ [] เทา่นัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวันที่
หนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัที่ []   

3.2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] และวนัที่ []  ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เทา่นัน้ 

3.3) ผู้จองซือ้ที่ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
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โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] 
เลขที่บญัชี [] 

3.4) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้า
บญัชีของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จอง
ซือ้รายที่ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครัง้แรก 

4) ระยะเวลาการช าระเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ สามารถจ าแนกระยะเวลาการช าระได้ดงันี ้
4.1) หากท าการจองซือ้ในวนั [] สามารถช าระคา่จองซือ้ด้วยวิธีเงินโอนได้ในวนั [] 
4.2) เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝากอยู่กบัผู้

จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถช าระได้เฉพาะตามเวลาท า
การของบริษัทหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3) 

 (ง) ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 
5.7.1 (ค) มายื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แตล่ะรายตามสถานที่ท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 6.2 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ช าระค่าจองซือ้ผ่านเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้
จองซือ้ไมต้่องน าสง่ใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีอื่นๆ กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และท าการจอง
ซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้ต้อง Fax หลกัฐานการโอนเงิน เช่น Payment Instruction หรือ 
Pay in Slip มายงั คณุชยัยทุธ สทุธิธรรม หรือ คณุมณัฑนา แดงเพชร ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมู
ระ พฒันสิน จ ากดั (มหาชน) หมายเลขโทรสาร 0-2285-0593 และ 0-2285-0957 ภายในเวลา 16.00 น. 
ของวนัที่ [] และภายในวนัเดียวกนักรุณาน าสง่ส าเนาหลกัฐานการโอนเงินต้นฉบบัมายงั คณุชยัยทุธ สทุธิ
ธรรม หรือ คณุมณัฑนา แดงเพชร ฝ่ายปฏิบตัิการ บริษัทหลกัทรัพย์ โนมูระ พฒันสิน จ ากัด (มหาชน) 25 
อาคารกรุงเทพประกนัภยั ชัน้ 16 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศพัท์ 0-2287-6702 
หรือ 0-2287-6713 

(จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก) – (ง)  

 
6.7.2 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ 
ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุ้น และเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้ จองซือ้จะต้อง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือช่ือตามที่
ก าหนด หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  
1) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัร

ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว : 
1) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบตา่งด้าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : 
1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ
ส าเนาใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ : 
1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบั และหนงัสอืรับรองที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  

2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 กรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะด าเนินการกรอกใบจองซือ้หุ้น และให้ผู้จองซือ้จดัสง่ใบจองซือ้ที่
ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์นัน้   

 การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ 
กับผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ โดยผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะต้องมีการควบคมุดแูลการ จองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้ จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่าน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการ

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนงัสือชีช้วนของ
หลักทรัพย์ดังกล่าว   โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้ จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ สามารถจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก็ได้ 

 การจองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการลงทุนของผู้จดั
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซือ้หุ้นผ่านระบบนีไ้ด้ ได้แก่ [ ] โดยผู้จองซือ้จะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้ จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึ่งผ่าน
ขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your  Customer 
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี
บคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act : FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุม
เพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชี ้
ชวนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้จองซือ้ไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตัิตามดงันี ้
-       ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องแจ้งการจดัสรรจ านวนหุ้นจองให้แก่ผู้

จองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบจุ านวนหุ้นที่จดัสรรราคาที่เสนอขายจ านวนเงิน
ที่ต้องช าระ การฝากหุ้ น วิธีการและวันที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ จองซือ้
สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซต์ 
(Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือจากหนงัสอืชีช้วนผา่น   www.sec.or.th 

- ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ช าระโดยวิธี
เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะน าการลงทนุ เป็นต้น 

-  ผู้ จองซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนใน
หนงัสอืชีช้วนและยินยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักลา่ว 

- ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจอง
ซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบที่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ช่ือผู้
แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการของซือ้ผา่นระบบ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่
ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้แตล่ะรายได้เปิดช่องทางในการจดัสรรไว้ให้  

แก้ไขให้ถกูต้อง 

http://www.sec.or.th/
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- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ []  

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ของวนัที่ [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี  ้
1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝาก
อยูก่บัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 

 ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผล
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้  

2) ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซือ้จะต้องช าระ
ค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านัน้ พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายังผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมใน
สว่นของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่บญัชี [] 

3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่า
จองผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูก่บัผู้จดัจ าหนายหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี ้

3.1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ โดย
หากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัที่ [] หรือวนัที่ [] เทา่นัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวันที่
หนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัที่ []   

3.2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ []  และวนัที่ []  ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เทา่นัน้ 

3.3) ผู้จองซือ้ที่ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
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โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] 
เลขที่บญัชี [] 

3.4) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้า
บญัชีของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จอง
ซือ้รายที่ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครัง้แรก 

4) ระยะเวลาการช าระเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ สามารถจ าแนกระยะเวลาการช าระได้ดงันี ้
4.1) หากท าการจองซือ้ในวนั [] สามารถช าระคา่จองซือ้ด้วยวิธีเงินโอนได้ในวนั []  
4.2) เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝากอยู่กบัผู้

จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถช าระได้เฉพาะตามเวลาท า
การของบริษัทหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3) 

 (ง) ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 
5.7.2 (ค) มายื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานของผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แตล่ะรายตามสถานที่ท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ช าระค่าจองซือ้ผ่านเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้
จองซือ้ไมต้่องน าสง่ใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ 

(จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก) – (ง) 

 
6.7.3 ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท 
ผู้จองซือ้ประเภทผู้มีอปุการคณุของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ จะต้องปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผู้จองซือ้จะต้องจองซือ้หุ้นขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุ้น และเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้ จองซือ้จะต้อง
กรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้ น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมื อช่ือตามที่
ก าหนด หากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพนัของนิติบุคคลนัน้พร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย :  
1) ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบตัร

ประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือ
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้ จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง) 

แก้ไขให้ถกูต้อง 
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2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว :  
1) ส าเนาหนงัสอืเดินทาง หรือส าเนาใบตา่งด้าว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 

Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :  
1) ส าเนาหนงัสอืรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อม

ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญั
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ
ส าเนาใบตา่งด้าว (แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง 

2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 ผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ : 
1) ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หนงัสือบริคณห์สนธิ 

ข้อบงัคบั และหนงัสอืรับรองที่ออกไมเ่กิน 6 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองส าเนา
ถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 
พร้อมแนบส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาหนงัสือเดินทาง หรือส าเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่
กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามผกูพนัของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง  
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2) ได้ผา่นขัน้ตอนการรู้จกัลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 

3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test 
4) ตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US 

Person) ที่อยูน่อกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
โดยเอกสารประกอบการจองซือ้ทัง้หมดได้รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ้ (ใน
กรณีที่ผู้จดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยร้องขอ) 

 กรณีที่ผู้ จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็นผู้ ที่มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้ จัด
จ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) 
และได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะด าเนินการกรอกใบจองซือ้หุ้น และให้ผู้จองซือ้จดัสง่ใบจองซือ้ที่
ลงนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซือ้ให้แก่ผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์นัน้   

 การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ 
กับผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์  ซึ่งผ่านขัน้ตอนการรู้จักลกูค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เก่ียวกบัลกูค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ด าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าด้วยการจดัเก็บภาษีบคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ โดยผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะต้องมีการควบคมุดแูลการ จองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผู้ จองซือ้ได้โดยใช้ช่ือผู้ ใช้ (User 
Name) และรหสัผ่าน (Password login) และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนงัสือชีช้วนของ
หลักทรัพย์ดังกล่าว   โดยผู้ จองซือ้ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้ผู้ จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ สามารถจดัให้มีข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชีช้วนของ
หลกัทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ก็ได้ 

 การจองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่านผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซือ้หุ้นผ่านระบบนีไ้ด้ โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มี
บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ซึ่งผ่านขัน้ตอนการ
รู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your  Customer & 
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Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี
บคุคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance 
Act : FATCA) กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป โดยผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุม
เพียงพอ และผู้จองซือ้ต้องยืนยนัว่าได้ศึกษาข้อมลูเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุในหนงัสือชี ้
ชวนของหลกัทรัพย์ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือชีช้วนของหลกัทรัพย์ดงักลา่ว โดยผู้จองซือ้ไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์จะจดัให้มีหนงัสือชีช้วน
ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตัิตามดงันี ้
-       ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องแจ้งการจดัสรรจ านวนหุ้นจองให้แก่ผู้

จองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทกึเทป โดยระบจุ านวนหุ้นที่จดัสรรราคาที่เสนอขายจ านวนเงิน
ที่ต้องช าระ การฝากหุ้ น วิธีการและวันที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้ จองซือ้
สามารถศึกษาข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซต์ 
(Website) ของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือจากหนงัสอืชีช้วนผา่น   www.sec.or.th 

- ผู้แนะน าการลงทนุของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ต้องตรวจสอบตวัตนของผู้จองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัท์บนัทึกเทป เช่น เลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด ธนาคารท่ีใช้ช าระโดยวิธี
เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์ หรือช่ือผู้แนะน าการลงทนุ เป็นต้น 

-  ผู้ จองซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนใน
หนงัสอืชีช้วนและยินยอมผกูพนัในหนงัสอืชีช้วนดงักลา่ว 

- ผู้แนะน าการลงทุนของบริษัทผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียด
การจองซือ้ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบที่ ผู้ จัด
จ าหน่ายหลกัทรัพย์จดัเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองผ่านทางโทรศพัท์บนัทึก
เทป ช่ือผู้แนะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการของซือ้ผา่นระบบ 

(ข) ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ที่ส านกังาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่
ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตามที่ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ของผู้จองซือ้แตล่ะรายได้เปิดช่องทางในการจดัสรรไว้ให้  

- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ []  

- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาจองซือ้ คือ ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ของวนัที่ [] ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 

(ค) ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นตามจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี  ้
1) ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็น เงินโอน

อตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝาก
อยูก่บัผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ 
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 ทัง้นี ้การช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบโอนเงินอตัโนมตัิจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซือ้ที่ได้เปิดบญัชี
เพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อช าระค่าภาระผูกพันโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักล่าวมีผล
บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้  

2) ในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายตดัเงินจากระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer 
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซือ้จะต้องช าระ
ค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ โดยช าระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านัน้ พร้อมส่งหลกัฐานการโอนเงินมายังผู้ จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์ โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้รวมใน
สว่นของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] เลขที่บญัชี [] 

3) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้มีบญัชีจองซือ้กบัผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะจองซือ้
หลกัทรัพย์ด้วยตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2  หรือผู้จองซือ้ที่มีบญัชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถช าระเงินค่า
จองผา่นระบบเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูก่บัผู้จดัจ าหนายหลกัทรัพย์ได้ ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นตามจ านวนที่
จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยมีวิธีการช าระเงินดงันี ้

3.1) หากท าการจองซือ้ในวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวนัที่ [] ตัง้แต่เวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วนัท าการ โดย
หากช าระเป็นเช็คให้ลงวนัที่ [] หรือวนัที่ [] เทา่นัน้ และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อผู้จองซือ้เท่านัน้ และหากช าระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวนัที่ภายหลงัวันที่
หนงัสอืชีช้วนมีผลใช้บงัคบั แตไ่มเ่กินวนัที่ []   

3.2) หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ []  และวนัที่ []  ตัง้แต่เวลา 
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ 
โดยช าระเป็นเงินโอน เทา่นัน้ 

3.3) ผู้จองซือ้ที่ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 พร้อมทัง้เขียนช่ือ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศพัท์ที่ติดตอ่ได้ไว้ด้านหลงั โดยผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละราย จะด าเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือ้รวมในส่วนของตนเข้าบญัชี “[]” ประเภทบญัชีออมทรัพย์ ธนาคาร [] สาขา [] 
เลขที่บญัชี [] 

3.4) ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะน าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซือ้ทกุรายเข้า
บญัชีของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัของผู้จอง
ซือ้รายที่ธนาคารไมส่ามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครัง้แรก 

4) ระยะเวลาการช าระเงินคา่จองซือ้หลกัทรัพย์ สามารถจ าแนกระยะเวลาการช าระได้ดงันี ้
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4.1) หากท าการจองซือ้ในวนั [] สามารถช าระคา่จองซือ้ด้วยวิธีเงินโอนได้ในวนั [] 
4.2) เงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  เงินที่ฝากอยู่กบัผู้

จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ สามารถช าระได้เฉพาะตามเวลาท า
การของบริษัทหลกัทรัพย์ตามรายละเอียดในข้อ (ค) 1) 2) และ 3) 

 (ง) ผู้จองซือ้จะต้องน าใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจองซือ้ตามข้อ 5.7.3 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้หุ้นตามข้อ 
5.7.3 (ค) มายื่นความจ านงในการจองซือ้หุ้นและช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานของผู้จัดจ าหน่าย
หลกัทรัพย์แตล่ะรายตามสถานที่ท่ีได้ระบไุว้ในข้อ 5.2 ตัง้แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวนัที่ [] 
ยกเว้นผู้จองซือ้ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ที่ช าระค่าจองซือ้ผ่านเงินโอนอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)  หรือโดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่กบัผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ผู้
จองซือ้ไมต้่องน าสง่ใบจองซือ้หรือเอกสารประกอบการจองซือ้ 

(จ) ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอ
เงินคืนไม่ได้ ทัง้นี ้ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (ก) – (ง)  

 
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพย์เกินกว่าจ านวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย 

หากมีผู้จองซือ้หุ้นสามญัเกินกว่าจ านวนหุ้นที่จดัสรรให้ตามที่ระบใุนข้อ 1.2 ผู้จดัจ าหน่ายตามที่ระบใุนข้อ 
5.2 จะด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบไุว้ในข้อ 5.6 ส าหรับผู้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือ
ได้รับจดัสรรน้อยกวา่จ านวนที่จองซือ้จะได้รับคืนเงินคา่จองซือ้ตามรายละเอียดในข้อ 5.9 

 
6.9 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย์ 
6.9.1 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 ที่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจดัสรรราย
นัน้ ๆ จะด าเนินการให้มีการสง่มอบเงินคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้
จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่องผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร
ของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ให้รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมัติ 
(Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้าของผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ได้ภายในระยะเวลา
ดงักลา่ว ผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องท าการช าระดอกเบีย้
ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นบัจาก
วนัท่ีพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั ดงักลา่วจนถึงวนัที่ได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ตาม 
ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซือ้
หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ  (Automatic Transfer System 
“ATS”)โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป หากเกิดการสญูหายในการจดัสง่ ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ 
ช่ือ ที่อยู ่ท่ีผู้จองซือ้ได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 
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6.9.2 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเน่ืองจากไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้ 

ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คคา่จองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้หุ้นท่ีที่ไมไ่ด้รับการ
จดัสรรหุ้น อนัเนื่องจากไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ตามเช็คคา่จองซือ้หุ้น โดยผู้จองซือ้ต้องติดต่อขอรับเช็ค
ดงักลา่วคืนจากผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น  ในกรณีนีผู้้จอง
ซือ้หุ้นจะไมม่ีสทิธิเรียกร้องคา่ดอกเบีย้ และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ จากผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ในการท่ีผู้จองซือ้หุ้น
ไมม่าติดตอ่ขอรับเช็คคืน 

  
6.9.3 ในกรณีที่ ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้ 
 ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ตามที่ระบไุว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้ รับจองซือ้จากผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรไม่
ครบตามจ านวนที่จองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นที่จองผ่านตนเองในสว่นที่ไม่ได้รับการ
จดัสรรโดยไมม่ีดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นรายยอ่ยที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรครบตามจ านวนที่จอง
ซือ้ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในใบจองซือ้ หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้จองซือ้ให้รายละเอียดบญัชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็น
ลกูค้าของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ รายที่ มี
หน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่วจะต้องท าการช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
โดยค านวณจากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรร นบัจากวนัที่พ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนัดงักลา่ว
จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวธีิการดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี ไมว่า่ในกรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คคืนเงินคา่
จองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือ
โอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืน
เงินคา่จองซือ้แล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สญูหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ช่ือ ที่อยู่ ที่ผู้ จองซือ้ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้จัด
จ าหนา่ยหลกัทรัพย์จะไมรั่บผิดชอบต่อความผิดพลาดดงักลา่ว 

 
6.9.4  ในกรณีมีการยกเลิกจองซือ้ 

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบใุนข้อ 5.3.1 เง่ือนไขการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ยใช้สทิธิยกเลกิการเสนอขายหุ้นและการจดัจ าหนา่ยหุ้นให้ถือวา่ผู้
จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ทนัที 

(ข) กรณีเกิดเหตกุารณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออกหลกัทรัพย์ต้องระงบัหรือหยดุการเสนอขายหลกัทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้  ผู้จองซือ้มีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ 
โดยผู้จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ภายใน 5 วนัท าการ นบัแต่วนัที่
เกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

 หากเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก) หรือเหตกุารณ์ตาม (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์   
ผู้จดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์ที่รับจองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้หุ้นที่ยกเลิกการจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักล่าวจะด าเนินการคืน
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เงินคา่จองซือ้โดยไมม่ีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ ๆ โดยสัง่จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูข่องผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ใน
ใบจองซือ้หุ้น หรือโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ให้รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้
จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลกูค้าของผู้จดั
จ าหน่ายหลกัทรัพย์ ภายใน 14 วนันบัจากการปิดจองซือ้หรือนบัแต่วนัที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้นี ้กรณีไม่
สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ตามก าหนดเวลาดงักลา่ว ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การสง่คืนเงินดงักลา่ว  จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นในอตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี  โดยค านวณจากจ านวน
เงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนดระยะเวลา 14 วนั  จนถึงวนัที่สามารถจดัสง่ได้  
อยา่งไรก็ดี  ไมว่า่ในกรณีใดๆ หากได้มีการสง่เช็คเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้
ในใบจองซือ้หุ้นหรือโอนเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือโอนเข้าบญัชีธนาคารอตัโนมตัิ (Automatic Transfer 
System “ATS”) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินคา่จองซือ้คืนแล้วโดยชอบ  และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบีย้หรือคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

 
6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
 ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (Thailand Securities Depository 
Company Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นีไ้ว้กบับริษัท ศนูย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวคือ ผู้ จองซือ้หุ้ นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั และเข้าสูร่ะบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้
จองซือ้สามารถขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท
เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึง่แตกตา่งกบักรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซือ้
หุ้นจะไมส่ามารถขายหุ้นได้ในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกวา่จะได้รับใบหุ้น ดงันัน้ในการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ให้แก่ประชาชนในครัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นสามารถเลือกให้บริษัทด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดงัต่อไปนี ้
คือ 

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ นายทะเบียน
หุ้นของบริษัท คือ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะท าการสง่มอบใบหุ้น
ตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้ ได้รับการจดัสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่
อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน 15 วนั นบัจากวนัปิดท าการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ ได้รับการ
จดัสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจได้รับภายหลงัจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนญุาตให้เข้าท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ
แล้ว 

(ข) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั 
กลา่วคือ ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์อยู่ กรณีนีบ้ริษัทจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีบริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู ่ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะ
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บนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ฝากไว้ ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัปิดการจองซือ้หุ้น 
ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจดัสรรจะสามารถขายหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ทนัทีที่
ตลาดหลกัทรัพย์ฯอนญุาตให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
 
ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทด าเนินการตามข้อ (ข)  ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือ
เจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์
ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ตามข้อ  (ก) 
แทน 

(ค) ในกรณีที่ผู้จองซือ้หุ้นไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (Scripless System) กลา่วคือ ผู้จองซือ้หุ้นประสงค์ที่จะฝาก
หุ้นไว้ใน “บัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า” กรณีนีบ้ริษัทจะ
ด าเนินการน าหุ้นท่ีได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั” 
และบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นเข้าบญัชี
ดงักลา่วในนามของผู้จองซือ้หุ้น และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 ท าการ นบั
จากวนัปิดการจองซือ้หุ้น ในกรณีนีผู้้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการ
จดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ให้หุ้นของบริษัทท าการซือ้ขายได้ในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหลกัทรัพย์ดงักล่าว ผู้ จองซือ้สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลกัทรัพย์
ตามอตัราที่บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

 


