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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
1.

รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

1.1

ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

1.2

ผูเ้ สนอขำยหลักทรัพย์

: บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน) (“บริษทั ฯ”)

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำย

: หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

จำนวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขำย

: จำนวน 300,000,000 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 23.1 ของจำนวนหุ้นสำมัญที่ชำระ
แล้วทัง้ หมดภำยหลังกำรเสนอขำยในครัง้ นี้

มูลค่ำทีต่ รำไว้หนุ้ ละ

: 1 บำท

รำคำเสนอขำยหุน้ ละ

: [] บำท

มูลค่ำรวมของหุน้ ใหม่ทเ่ี สนอขำย

: [] ล้ำนบำท

สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เป็ นกำรเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งมีสดั ส่วนในกำร
เสนอขำยหุน้ ดังนี้
ก) เสนอขำยต่อนักลงทุนสถำบัน

[] หุน้

ข) เสนอขำยต่อบุคคลทั ่วไป

[] หุน้

ค) เสนอขำยต่อผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ

[] หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ ที่เสนอขำยต่อนักลงทุนใน
แต่ละประเภทข้ำงต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธกี ำรจัดสรรหุน้ ตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจำรณำจำกปจั จัย
ต่ำงๆ เช่น ปริมำณควำมต้องกำรซือ้ หุน้ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มกำรเคลื่อนไหวของรำคำหุน้ ในตลำด
รอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
นักลงทุนสถำบัน หมำยถึง ผูล้ งทุนประเภทสถำบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนำคำรแห่งประเทศไทย
(2) ธนำคำรพำณิชย์
(3) ธนำคำรทีม่ กี ฎหมำยเฉพำะจัดตัง้ ขึน้
(4) บริษทั เงินทุน
(5) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(6) บริษทั หลักทรัพย์
(7) บริษทั ประกันวินำศภัย
(8) บริษทั ประกันชีวติ
(9) กองทุนรวม
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(10) กองทุนส่วนบุคคลซึง่ บริษทั หลักทรัพย์รบั จัดกำรเงินทุนของผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (9) หรือ (11) ถึง (26) หรือของผู้
ลงทุนรำยใหญ่
(11) กองทุนสำรองเลีย้ งชีพ
(12) กองทุนบำเหน็จบำนำญข้ำรำชกำร
(13) กองทุนประกันสังคม
(14) กองทุนกำรออมแห่งชำติ
(15) กองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและพัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน
(16) ผูป้ ระกอบธุรกิจสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยสัญญำซื้อขำยล่วงหน้ำ
(17) ผูป้ ระกอบธุรกิจกำรซือ้ ขำยล่วงหน้ำตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรซือ้ ขำยสินค้ำเกษตรล่วงหน้ำ
(18) สถำบันกำรเงินระหว่ำงประเทศ
(19) สถำบันคุม้ ครองเงินฝำก
(20) ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(21) นิตบิ ุคคลประเภทบรรษัท
(22) นิตบิ ุคคลซึง่ มีบุคคลตำม (1) ถึง (21) ถือหุน้ รวมกันเกินกว่ำร้อยละ 75 ของจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด
(23) ผูล้ งทุนต่ำงประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตำม (1) ถึง (22)
(24) ผูจ้ ดั กำรกองทุนทีม่ ชี ่อื ในทะเบียนผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูจ้ ดั กำรกองทุนตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรแต่งตัง้ และกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
ผูจ้ ดั กำรกองทุน
(25) ผูจ้ ดั กำรลงทุนทีม่ ชี ่อื ในทะเบียนผูม้ คี ณ
ุ สมบัตเิ ป็ นผูจ้ ดั กำรลงทุนตำมประกำศสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ว่ำด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรแต่งตัง้ และกำรปฏิบตั หิ น้ำทีข่ อง
ผูจ้ ดั กำรลงทุนในสัญญำซือ้ ขำยล่วงหน้ำ
(26) ผูล้ งทุนอื่นใดตำมทีส่ ำนักงำนประกำศกำหนด
นักลงทุนสถำบันดังกล่ำวจะต้องจองซื้อผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
เท่ำนัน้ ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนสถำบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ดังกล่ำวตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.6.1
บุคคลทั ่วไป หมำยถึง บุคคลธรรมดำและ/หรือนิตบิ ุคคลซึง่ ไม่ใช่นกั ลงทุนสถำบันตำมคำนิยำมทีไ่ ด้ระบุไว้ขำ้ งต้น แต่เป็ น
ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ บริษทั คู่ค้ำ ผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ผูท้ ่มี คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจ ผู้ท่ใี ห้กำรสนับสนุ นด้ำนข้อมูลทำง
ธุรกิจ ผูแ้ นะนำลูกค้ำและธุรกิจ หรือผูท้ ่มี อี ุปกำรคุณไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อมของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ใหญ่
บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผูถ้ ือหุ้นใหญ่ ผูบ้ ริหำรและผู้มอี ำนำจควบคุม หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆดังกล่ำวข้ำงต้น ตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ ทัง้ ที่ติดต่อในปจั จุบนั ที่เคยติดต่อ หรือผู้ท่คี ำดว่ำจะได้ติดต่อ ซึ่งจองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ นี้ จะจัดสรรให้กบั บุคคลตำมข้อ 5.5 และจะจัดสรรตำมดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยกำรจัดสรรให้แก่บุคคลใด ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใด หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลใด จะพิจำรณำตำมขนำดของผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั เคยได้รบั หรือคำดว่ำจะได้รบั ต่อจำกบริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย บริษทั ร่วม และบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง ตลอดจนผูถ้ อื หุน้ ใหญ่หรือผูท้ เ่ี กี่ยวข้องกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
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ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษทั ฯ หมำยถึง บุคคลธรรมดำ และ/หรือนิตบิ ุคคลทั ่วไปซึ่งทำคุณประโยชน์ มีควำมสัมพันธ์อนั ดี
ให้คำแนะนำหรือให้ควำมช่วยเหลือในทำงใดๆ ไม่ว่ำโดยทำงตรงหรือโดยทำงอ้อมต่อบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย รวม
ตลอดถึงผูใ้ ห้คำปรึกษำทำงธุรกิจ ลูกค้ำ คู่สญ
ั ญำ หรือบริษทั คู่คำ้ ที่ตดิ ต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ตดิ ต่อในเชิงพำณิชย์กบั
บริษทั ฯ บริษทั ย่อย และ/หรือบริษทั ที่เกี่ยวข้อง ผูม้ อี ำนำจควบคุม ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ หรือผูท้ ่เี กี่ยวข้องของ
บุคคลต่ ำ งๆ ดังกล่ำวข้ำงต้นตำมที่ได้นิยำมไว้ในประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับหลัก ทรัพย์และตลำดหลักทรัพ ย์
ตลอดจนพนักงำนทีท่ ำงำนกับบุคคลต่ำงๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น
ผู้ม ีอุปกำรคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้อ งจองซื้อ หุ้นผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 โดยกำรจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ และ
บริษทั ย่อย จะเป็ นไปตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.5.1
กำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี้ ไม่รวมถึง กำรจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยโดยทั ่วไป เนื่องจำกควำมต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคล
ข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอแล้ว จึง
ไม่มคี วำมจำเป็ นต้องจัดสรรต่อนักลงทุนรำยย่อยทั ่วไป
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สำมัญจำนวน 300,000,000 หุน้ ที่เสนอขำยในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่ำเทียมกับหุ้นสำมัญเดิมของบริษทั ฯ
ทุกประกำร

1.4

ตลำดรองของหุ้นที่เสนอขำย
บริษทั ฯ มีควำมประสงค์ท่จี ะเสนอขำยหุ้นสำมัญต่อประชำชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทรำบผลกำรพิจำรณำของตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ ”) ในกำรรับหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้
บริษทั ฯ ได้ย่นื คำขออนุ ญำตและเอกสำรประกอบต่อตลำดหลักทรัพย์เมื่ อวันที่ [] และบริษทั ที่ปรึกษำ เอเซีย พลัส
จำกัด ในฐำนะที่ปรึกษำทำงกำรเงินได้พจิ ำรณำคุณสมบัติของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่ำ บริษทั ฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตำม
ข้อ บังคับของตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อ ง กำรรับหุ้นสำมัญ หรือ หุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 และ
ข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คณ
ุ สมบัตเิ รื่องกำรกระจำยกำรถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรำยย่อย ซึ่ง บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้
สำมัญรำยย่อยไม่น้อยกว่ำ 1,000 รำยและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่ำร้อยละ 25 ของทุนชำระแล้ว โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่ำวแต่
ละรำยต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่ำ 1 หน่ วยกำรซื้อขำย ดังนัน้ จึงยังคงมีควำมไม่ แน่ นอนว่ำ บริษทั ฯ จะได้รบั อนุ ญำตจำก
ตลำดหลักทรัพย์ฯในกำรรับหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

1.5

ข้อกำหนดอื่นๆ
กลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษทั ฯ ซึง่ ถือหุน้ รวมกันทัง้ ทำงตรงและทำงอ้อมในบริษทั ฯ รวมกันเท่ำกับร้อยละ 55 ของทุนชำระ
แล้วภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ จะถูกสั ่งห้ำมขำยภำยในระยะเวลำ 1 ปี นับแต่วนั ที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ (ตำมประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อ งกำรห้ำมผู้บริหำรหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกีย่ วข้องขำยหุน้ และหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำที่กำหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม 2544 (รวมทัง้ ที่มกี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) และสำมำรถทยอยขำยหุน้ ที่ถูกสั ่งห้ำมขำยดังกล่ำวได้ในจำนวนร้อยละ 25 ของจำนวนหุน้ ทัง้ หมดที่ถูกสั ่งห้ำม
ขำยเมื่อครบกำหนดเวลำ 6 เดือน นับแต่วนั ที่หนุ้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำมำรถขำย
ส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกำหนดระยะเวลำ 1 ปี

2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุ้นสำมัญ ของบริษทั สำมำรถโอนได้โดยไม่มขี ้อจำกัด เว้นแต่กำรโอนหุ้นดังกล่ำวจะมีผลท ำให้สดั ส่วนกำรถือหุ้นของ
บุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชำติไทยในบริษทั ฯ มีจำนวนเกินกว่ำร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ ำยได้แล้วทัง้ หมดของ
บริษทั ฯ กำรโอนหุน้ รำยใดทีจ่ ะทำให้สดั ส่วนกำรถือหุน้ ของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชำติไทยในบริษทั ฯ มีจำนวนเกินกว่ำ
อัตรำส่วนดังกล่ำว บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธกำรโอนหุน้ ของบริษทั รำยนัน้ ได้
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3.

ที่มำของกำรกำหนดรำคำหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
กำรกำหนดรำคำหุน้ สำมัญทีจ่ ะเสนอขำยในครัง้ นี้ได้มกี ำรพิจำรณำจำก
ก) สภำวะกำรซือ้ ขำยหุน้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ข) กำรสำรวจควำมต้องกำรหลักทรัพย์ (Book Building) ซึ่งเป็ นวิธกี ำรสำรวจปริมำณควำมต้องกำรซื้อหุ้นของนัก
ลงทุนสถำบันในแต่ละระดับรำคำ และให้นกั ลงทุนสถำบันแจ้งรำคำและจำนวนหุน้ ที่ประสงค์จะซื้อมำยังผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยรำคำที่เสนอขำยนี้เป็ นรำคำที่มนี ักลงทุนสถำบัน
ต้องกำรซือ้ และบริษทั ฯ จะได้รบั เงินในจำนวนทีต่ อ้ งกำร และ/หรือ
ค) อัตรำส่วนรำคำต่อกำไร (P/E Ratio) ที่ [] เท่ำ โดยคำนวณจำกกำไรสุทธิในปี 2555 หำรด้วยจำนวนหุน้ สำมัญ
ภำยหลังกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้แล้วรวม [] หุน้ ที่เท่ำกับ [] บำท โดย P/E Ratio ที่เสนอขำยคิดเป็ น
อัตรำส่วน [] ประมำณร้อยละ [] จำก P/E Ratio ของผู้ประกอบกำรอื่นในอุตสำหกรรมเดียวกันทุกรำยที่จด
ทะเบียนอยูใ่ นตลำดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำ [] เดือน ตัง้ แต่วนั ที่ [] จนถึงวันที่ [] ที่ใช้ในกำรพิจำรณำรำคำ
เสนอขำยหลักทรัพย์มดี งั ต่อไปนี้
ผู้ประกอบกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

กำไรสุทธิ ต่อหุ้น
ประจำปี 2555
(บำท)
[]
[]
ค่ำเฉลี่ยของบริ ษทั เทียบเคียง

รำคำเฉลี่ย
(บำท)

[]

P/E Ratio
(เท่ำ)
[]
[]

ทีม่ ำ: SETSMART
ทัง้ นี้ P/E Ratio ดังกล่ำวคำนวณจำกผลกำรดำเนินงำนในอดีตที่มไิ ด้สะท้อนถึงผลกำรดำเนินงำนในอนำคต ซึ่งเป็ น
ปจั จัยสำคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจำรณำในกำรตัดสินใจลงทุน
4.

รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
- ไม่ม ี -

5.

กำรจอง กำรจำหน่ ำย และกำรจัดสรร
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซื้อหุ้นและ
วิธกี ำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ในเอกสำรฉบับนี้ตำมกรอบของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย
และกำรจัดสรรที่กำหนดไว้ในเอกสำรฉบับนี้ และตำมที่กำหนดในกฎระเบียบของคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์ท่ีเกี่ยวข้อ งกับกำรจอง กำรจัดจำหน่ ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่ีอ อกใหม่ ในกรณีท่ีเกิดปญั หำ
อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด

5.1

วิ ธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหลักทรัพย์ในครัง้ นี้เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์

5.2.1 ผู้จดั กำรกำรจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน)
175 ชัน้ 3/1 อำคำรสำธรซิตท้ี ำวเวอร์
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ถนนสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสำร 0-2679-6983
5.2.2 ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
[]
5.3

เงื่อนไข และค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์

5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญของ
บริษทั ฯ เพื่อเสนอขำยต่อประชำชนตำมจำนวนและรำคำที่ระบุในข้อ 1 และตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหุน้ ตำมที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 5.2 รับประกันกำรจำหน่ำยประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting)
อย่ำงไรก็ตำม บริษทั ฯ มีสทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ใดเหตุกำรณ์หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(ก) ไม่สำมำรถกำหนดรำคำเสนอขำยสุดท้ำยได้
(ข) บริษทั ฯ ไม่สำมำรถตกลงเข้ำทำสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยได้
นอกจำกนี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสิท ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นในครัง้ นี้ โดยจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซื้อทัง้ หมดตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมือง ทัง้ ในประเทศและ
ต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯ ที่อำจมีผลกระทบต่อ
กำรจัดจำหน่ำยหุน้ ในครัง้ นี้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ และกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ดังกล่ำวข้ำงต้น จะขึน้ กับดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
อย่ำงไรก็ดี กรณีบริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ และจัด
จำหน่ำยหุน้ ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
5.3.2 ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ผูเ้ สนอขำยตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมำณ [] บำท (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ ) โดยกำรชำระเงินดังกล่ำวจะเป็ นไปตำม
วิธกี ำรทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
จำนวนเงินค่ำหุน้ ที่ผเู้ สนอขำยจะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหักค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่ )
โดยประมำณ ดังนี้
หุน้ จำนวน 300,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ [] บำท
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หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ โดยประมำณ
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั (ก่อนหักค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ) โดยประมำณ
จำนวนเงินค่ำหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ) โดยประมำณ

[] บำท
[] บำท
[] บำท

5.3.3 ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นที่ บริษทั ฯ จะได้รบั และค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
จำนวนเงินที่ได้รบั จำกกำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้
[] บำท
(1)
หัก ประมำณกำรค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
– ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญ
[] บำท
– ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
[] บำท
– ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ โดยประมำณ
[] บำท
– ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[] บำท
(2)
– ค่ำใช้จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ
[] บำท
รวมค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้
[] บำท
หมำยเหตุ
(1)
ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีหกั ณ ทีจ่ ำ่ ย
(2)
ค่ำใช้จำ่ ยอื่น รวมถึง ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำธรรมเนียมทีป่ รึกษำกฎหมำย และค่ำประชำสัมพันธ์
5.4

วิ ธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับนักลงทุนประเภทสถำบันและผู้มีอปุ กำรคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2.1 ของวันทำกำรถัดจำกวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย
สำหรับบุคคลทั ่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนและสำขำของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ในข้อ 5.2 ของวันทำกำรถัดจำกวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำย
ทัง้ นี้ ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ สำมำรถทำกำรดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (สำนักงำน กลต.) และ
ใบจองซือ้ หุน้ สำมัญเพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุน้ ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือชี้ชวน
มีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดกำรเสนอขำยจำกเว็บไซต์ www.sec.or.th

5.5

วิ ธีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำย
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดำเนินกำรมิให้มกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยแก่ตนเอง ผูบ้ ริหำร
ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลดังกล่ำวทัง้ หมด รวมถึง
กองทุ น รวมที่ ม ีล ัก ษณะที่ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยถู ก ห้ำ มมิใ ห้จ ัด สรรหลัก ทรัพ ย์ ต ำมประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้แก่บุคคล
ของบริษทั ฯ ที่ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ท่ี ทจ.
29/2551 เรื่อง กำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นกำรจัดสรรหลักทรัพย์ทเ่ี หลือจำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
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กำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนที่เสนอขำยในครัง้ นี้แบ่งเป็ น [3] ส่วน กล่ำวคือ จัดสรรให้แก่ (ก) นักลงทุนสถำบันจำนวน
[] หุน้ (ข) บุคคลทั ่วไปจำนวน [] หุน้ และ (ค) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จำนวน [] หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในกำรเสนอ
ขำยให้กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรใช้ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนทุกประเภท
ตำมควำมเหมำะสมเพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ ครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จสูงสุด
5.5.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจำนวน [] หุ้นให้แก่นักลงทุนสถำบันและผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษทั ฯ
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถำบัน และผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้
ให้กบั บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ และหำกยอดกำรจองซื้อ
หุน้ ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อ
หุน้ ของนักลงทุนประเภทสถำบันก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
5.5.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจำนวน [] หุ้นให้แก่บคุ คลทั ่วไป
กำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทั ่วไปให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจำนวนขัน้ ต่ ำจำนวน
1,000 หุ้นและต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น และหำกยอดกำรจองซื้อหุน้ ของผู้จองซื้อบุคคลทั ่วไปครบตำมจำนวนที่
กำหนดแล้ว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุน้ ของบุคคลทั ่วไปก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้
5.6

วันเวลำ และวิ ธีกำรจอง และกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหุ้น

5.6.1 ผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถำบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถำบัน จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ น
นิตบิ ุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือ ชื่อ รับรองสำเนำถูก ต้อ งแล้ว ต้อ งได้รบั กำรรับรองลำยมือ ชื่อ โดยเจ้ำหน้ ำที่ Notary
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Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ
หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
(ข)

ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนใหญ่หรือสำขำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่วนั ที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำก
สำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
จะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กบั จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระค่ำ
จองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน
ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้ำบัญชีตำมที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยกำหนด โดยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ เข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 5.6.1 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.6.1 (ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมสถำนที่ท่ี
ได้ระบุไว้ในวันที่ [] ถึง []

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียก
เก็บเงินครัง้ แรก และผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำที่กำหนดตำมข้อ 5.6.1 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำร
ไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.1 (ก)-(ง)

5.6.2 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลทั ่วไป
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทั ่วไปจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
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(ก)

ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุน้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อ
เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั ร
ประจำตัวประชำชนให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยำว์
จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมจำกผูป้ กครอง สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือ ชื่อ รับรองสำเนำถูก ต้อ งแล้ว ต้อ งได้รบั กำรรับรองลำยมือ ชื่อ โดยเจ้ำหน้ ำที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ
หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 และได้
ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ ทรำบข้อ เท็จจริงเกี่ยวกับลูก ค้ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้อง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ อง
ซื้อจะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
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(ข)

ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อ ได้ท่ีส ำนักงำนใหญ่ ห รือ สำขำของผู้จ ดั จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ วันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำก
สำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
จะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระค่ำ
จองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชีจอง
ซื้อในนำมผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน ให้ผู้
จองซื้อโอนเงินเข้ำบัญชีตำมที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 แต่ละรำยกำหนด โดยที่ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 5.6.2 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.6.2 (ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมสถำนที่ท่ไี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ในวันที่
[] ถึงวันที่ []

(จ)

ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำบัญชีของผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อ หุ้นสำมัญ ของผู้จองซื้อหุ้นรำยที่ธนำคำรไม่
สำมำรถเรียกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียกเก็บเงินครัง้ แรก และผู้จองซื้อไม่
ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 5.6.2 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.2
(ก)-(ง) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนำมยอมรับควำมเสีย่ งของหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในใบจองซือ้ หุน้

(ช)

กำรจองซื้ อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์ บ นั ทึ ก เทป ผู้ จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น
(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำน
โทรศัพ ท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ จะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีม ีบ ัญ ชีซ้ือ ขำยหลักทรัพย์ห รือ บัญ ชีป ระเภทอื่นๆกับผู้จ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่จี ะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ ทรำบข้อ เท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ก่อนกำรจองซื้อแล้ว
โดยผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องยืนยัน ทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่
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ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั ฯ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวนดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆประกอบกำรจองซือ้
ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะแจ้ง กำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทป โดยระบุจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุน้ วิธกี ำรและวันที่ต้อง
ชำระรำคำ โดยผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื้อ ในวันที่ [] ถึงวันที่ [] และผูจ้ องซื้อที่จอง
ซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนทีจ่ องซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชำระเป็ น
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรที่ระบุในข้อ 5.6.2 (ค) ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป
หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อตำม
วิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 5.6.2 (ก)-(ง) ได้
5.6.3 สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของบริษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องกรอก
รำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิติ
บุคคล ใบจองซื้อหุน้ จะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั ร
ประจำตัวประชำชนให้แนบสำเนำทะเบียนบ้ำนที่มเี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรือสำเนำเอกสำรทำง
รำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยำว์
จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผูเ้ ยำว์ (ถ้ำมี) คำยินยอมจำกผูป้ กครอง สำเนำบัตรประจำตัว
ประชำชนของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว
สำเนำหนังสือเดินทำงหรือสำเนำใบต่ำงด้ำวทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง
 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สำเนำหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพำณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุ
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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 ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ
สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือ ชื่อ รับรองสำเนำถูก ต้อ งแล้ว ต้อ งได้รบั กำรรับรองลำยมือ ชื่อ โดยเจ้ำหน้ ำที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำ
หรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอำยุของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
หำกผูจ้ องซื้อเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำร
รับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผูจ้ องซื้อดังกล่ำว
ไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำว
ข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
(ข)

ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อได้ท่ี สำนักงำนใหญ่ หรือ สำขำของจัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ วันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ำรชำระเงิน ดังนี้
 หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] และก่อนเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครัง้
เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ และต้องสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำก
สำนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหำนครภำยในวันทำกำรถัดไป โดยหำกชำระเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊ำฟท์ ให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
จะกระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์กบั จัดกำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ [] ผูจ้ องซื้อจะต้องชำระค่ำ
จองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่ำนัน้
 ผูจ้ องซื้อที่ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยเข้ำบัญชี
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหำชน) เพื่อจองซื้อหลักทรัพย์ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ท่สี ำมำรถติดต่อได้ไว้ดำ้ นหลังของเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ ดร๊ำฟท์ ในกรณีโอนเงิน
ให้ผจู้ องซือ้ โอนเงินเข้ำบัญชีตำมทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 5.2 แต่ละรำยกำหนด โดยที่ผจู้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ เข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป
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(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ 5.6.3 (ก) พร้อมเงินค่ำจองซื้อตำมข้อ 5.6.3 (ค) มำ
ยื่นควำมจำนงขอจองซื้อหุน้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมสถำนที่ท่ี
ได้ระบุไว้ในวันที่ [] ถึง []

(จ)

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะนำเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรำยเข้ำ
บัญชีของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รำยทีธ่ นำคำรไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน ตำมเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ได้จำกกำรเรียก
เก็บเงินครัง้ แรก และผูจ้ องซือ้ ไม่ดำเนินกำรชำระเป็ นเงินโอนภำยในเวลำทีก่ ำหนดตำมข้อ 5.6.3 (ค)

(ฉ)

ผูจ้ องซื้อที่ย่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญแล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผูจ้ องซื้อที่ดำเนินกำร
ไม่ครบถ้วนตำมข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) และกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ลงนำมยอมรับควำมเสี่ยงของหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ ในใบจองซือ้ หุน้

(ช)

กำรจองซื้ อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์ บ นั ทึ ก เทป ผู้ จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ ำ นเจ้ำ หน้ ำ ที่ ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น
(Investment Consultant: IC) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำน
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆกับ ผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยที่จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยก่อนกำรจองซื้อแล้ว โดยผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องยืนยันทำงวำจำ
ว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษทั ฯ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้
ชวนดังกล่ำว ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้
ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะแจ้งกำรจัดสรรจำนวนหุน้ จองให้แก่
ผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุน้ ที่จดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำร
ฝำกหุน้ วิธกี ำรและวันที่ต้องชำระรำคำ โดยผูจ้ องซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื้อในวันที่ [] ถึง
วันที่ [] และผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซื้อ
ณ วันจองซือ้ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้ ตำมวิธกี ำรที่ระบุ
ในข้อ 5.6.3 (ค) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อเข้ำ
บัญชีบริษทั ฯ ต่อไป
หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผูจ้ องซื้อสำมำรถทำกำรจองซื้อตำม
วิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 5.6.3 (ก)-(ง) ได้

5.7

กำรจัดสรรในกรณี ที่มีผ้จู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่ำจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หำกมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่ำจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้ตำมทีร่ ะบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะ
ดำเนินกำรหลักเกณฑ์และวิธกี ำรในกำรจัดสรรหุน้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.6 สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั
จัดสรรน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ ตำมรำยละเอียดในข้อ 5.8
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5.8

วิ ธีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์

5.8.1 กรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ที่เป็ นผู้รบั จองซื้อ จำกผู้จองซื้อ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดยกำรโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ อง
ซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วันนับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้
ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่ อยู่ท่รี ะบุไว้
ในใบจองซื้อ โดยถู กต้อ งแล้ว ให้ถือ ว่ำผู้จองซื้อ ได้รบั เงินจองซื้อ คืนแล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื้อ จะไม่ม ีสิท ธิเรียกร้อ ง
ดอกเบี้ย และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้วนของชื่อ
ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
5.8.2 กรณี ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่ องมำจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อหุ้นตำมกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้น
หรือเนื่ องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุน้ จำกผูจ้ องซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆเนื่องจำกไม่สำมำรถเรียกเก็บเงิน
ค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมกำรชำระค่ำจองซื้อหุน้ หรือเนื่องจำกผิดเงื่อนไขในกำรจองซื้อ จะทำกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อ
หุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรรำยนัน้ ๆ โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ น
ผูร้ บั จองซื้อหุ้นภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำกวันสิ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หำกผู้จองซื้อไม่ทำกำรติดต่อขอรับเช็ค
ดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ จะจัดส่งเช็คทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุในใบจอง
ซือ้ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบ
จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่ำผู้จองซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้ อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย
และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.8.3 กรณี ผ้จู องซื้อได้รบั กำรจัดสรรหุ้นน้ อยกว่ำจำนวนหุ้นที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ โดยไม่มดี อกเบี้ยหรือค่ำเสียหำย
ใดๆ ให้แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรหุน้ ไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อ
กรณีผจู้ องซือ้ ชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผูจ้ องซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ 14 วันนับจำก
วันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยที่มหี น้ ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้องชำระ
ดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำก
วันทีพ่ น้ กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้
จองซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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5.8.4 กรณี มีกำรยกเลิ กกำรจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ และบริษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ และจัดจำหน่ ำยหุน้ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณี เ กิด เหตุ ก ำรณ์ อ่ืนใดที่ท ำให้บ ริษ ัท ที่อ อกและ/หรือ เสนอขำยหลัก ทรัพ ย์ต้อ งระงับ หรือ หยุด กำรเสนอขำย
หลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขำยได้ ผูจ้ องซื้อมีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์โดยผู้
จองซือ้ จะต้องแสดงควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกมีเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่รี บั จอง
ซื้อ หุ้นจำกผู้จองซื้อ หุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื้อ หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรคืนเงินค่ำจองซื้อ โดยไม่ม ีดอกเบี้ยหรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรำยนัน้ ๆ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำบัญชีในชื่อผูจ้ องซื้อกรณีผจู้ องซื้อชำระด้วยวิธโี อน
เงิน อัต โนมัติ หรือ จ่ำ ยเป็ น เช็ค ขีด คร่อ มเฉพำะสั ่งจ่ำ ยผู้จ องซื้อ ตำมชื่อ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ และส่ง ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 14 วันนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือนับแต่เกิดเหตุกำรณ์
ตำม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภำยในระยะเวลำ
ดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำที่รบั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดัง กล่ำวจะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซื้อใน
อัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืนนับจำกวันที่พน้ กำหนดเวลำ 14
วันดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจอง
ซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ /
หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
5.9

วิ ธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์) เป็ นนำยทะเบียน
หลักทรัพย์ให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกหลักทรัพย์ท่จี องซื้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ำวคือ ผูจ้ องซื้อสำมำรถใช้
บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้
ระยะเวลำในกำรดำเนินกำรนำหลักทรัพย์เข้ำจดทะเบียนกับตลำดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซื้อสำมำรถขำย
หลักทรัพย์ในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณีท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึ่งผูจ้ องซื้อจะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ได้ใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่ำวคือ
ประสงค์ท่จี ะฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่งึ ผูจ้ องซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รบั จัดสรรในชื่อ ของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ท่บี ริษทั หลักทรัพย์นนั ้
ฝำกหลักทรัพย์อยู่ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อหลักทรัพย์ และจะออกหลักฐำนกำรรับฝำก
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้แ ก่ ผู้จ องซื้ อ ที่ไ ด้ร ับ กำรจัด สรรภำยใน 7 วัน ท ำกำรนั บ แต่ ว ัน ปิ ด กำรจองซื้อ หลัก ทรัพ ย์ ใน
ขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ่ไี ด้รบั
กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำต
ให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
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ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดำเนินกำรตำมข้อ 5.9 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้
แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ /ใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่ผจู้ องซือ้ ตำมข้อ 5.9 (ค) แทน
(ข)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
ประสงค์ท่จี ะฝำกหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำ
หลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวน
หลักทรัพย์ต ำมจำนวนที่ผู้จองซื้อ ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริษ ัท ผู้อ อกหลัก ทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600
ภำยใน 7 วันทำกำรนับแต่วนั ปิ ดกำรจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐำนกำรรับฝำกหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซื้อ
ภำยใน 7 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีท่ตี ลำดหลักทรัพย์ฯอนุ ญำตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้
ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และหำกผูจ้ องซื้อรำยใดต้องกำรถอนหลักทรัพย์ออกจำกบัญชีของบริ ษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์
สมำชิก เลขที่ 600 ผู้จ องซื้อ รำยนัน้ สำมำรถติด ต่ อ ได้ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์ ซึ่ง มีค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรถอน
หลักทรัพย์ตำมอัตรำทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทัง้ นี้ กำรถอนหลักทรัพย์ท่ฝี ำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำรดำเนินกำร ดังนัน้ ผูจ้ องซื้อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่
สำมำรถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภำยในวันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้วนั แรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ

(ค) ในกรณีท่ีผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้อ อกใบหุ้นในชื่อ ของผู้จองซื้อ (Scrip System) ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะทำกำรส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนที่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั กำรจัดสรรหลักทรัพย์ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมชื่อ ที่อยู่ ที่ระบุในใบจองซื้อภำยใน 15 วันทำกำรนับจำกวันปิ ดกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั กำร
จัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สำมำรถขำยหลักทรัพย์ท่ี ได้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้จนกว่ำจะได้รบั ใบหุ้น
ซึง่ อำจได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุมตั ใิ ห้เข้ำทำกำรซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิท่จี ะออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซื้อ
แทน
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