บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญของ บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ” หรือ “MEGA”) จํานวนไม่เกิน 164,357,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 19 ของจํานวน
หุ้นสามัญที่ออก และเรี ยกชําระแล้ วทัง้ หมดของบริ ษัทฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั ง้ นี ้ โดยหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ประกอบด้ วย หุ้นสามัญเพิม่ ทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่
22 พฤษภาคม 2556 และหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย นายวิเวก ดาวัน บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด และบริ ษัท
จี. เปรมจี เทรดดิ ้ง พีทีอี จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

1.1.1

หุ้นสามัญเพิ่มทุนเสนอขายโดยบริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

1.1.2

ผู้เสนอขายหลักทรั พย์

:

โดย บริ ษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

ไม่เกิน 129,787,408 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.00 ของ
จํ า นวนหุ้ นสามั ญ ที่ ชํ า ระแล้ วทั ง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

:

0.5 บาท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

:

[●] บาท

ระยะเวลาจองซือ้

:

วันที่ [●]

ผู้เสนอขายหลักทรั พย์

:

นายวิเวก ดาวัน บริ ษัท โกลเบ๊ กซ์ คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด
และบริษัท จี. เปรมจี เทรดดิ ้ง พีทีอี จํากัด

ประเภทหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

:

หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ

หุ้นสามัญเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิม

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 1

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

:

จํานวนรวมไม่เกิน 34,569,992 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 4
ของจํ า นวนหุ้น สามัญ ที่ ชํ า ระแล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ โดยจํานวนหุ้นที่ผ้ ถู ือ
หุ้ นเดิ ม ที่ ข ายหุ้ นในครั ง้ นี แ้ ต่ ล ะคนจะเสนอขายมี
รายละเอียดดังนี ้

มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ

:

0.5 บาท

ราคาเสนอขาย

:

[●] บาทต่อหุ้น

มูลค่ ารวมของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

:

[●] บาท

ระยะเวลาจองซือ้

:

วันที่ [●]

ที่ ป ระชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ฯ ครั ง้ ที่ 3/2556 เมื่ อ วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2556 ได้ มี ม ติ อ นุ มัติ ม อบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ บุค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท มี อํ า นาจพิ จ ารณากํ า หนดเงื่ อ นไขและ
รายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน เพื่ อ เสนอขายให้ กับ ประชาชน เช่ น ราคาเสนอขาย
ระยะเวลาการเสนอขายเงื่อนไข จํานวนและรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั ้งมีอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ อันจําเปน หรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและผู้รับ
ประกัน การจัด จํ า หน่ า ย การจัด เตรี ย มคํ า ขอและเอกสารประกอบต่ า งๆ เพื่ อ ยื่ น ต่ อ สํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง และการเข้ าทําสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินการ
ดังกล่าว
นอกจากนี ้ ในวันแรกที่ห้ นุ ของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมจะทําการขายหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ที่ตนถืออยู่อีกส่วนหนึ่งจํานวนรวมไม่เกิน 51,955,000 หุ้นหรื อคิดเป็ นไม่เกินร้ อยละ 6 ของจํานวนหุ้นจํานวนหุ้นที่
ชําระแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ บนกระดานรายใหญ่ โดยคาดว่าราคาเสนอขายจะเท่ากับหรื อ ไม่น้อยกว่าราคาที่เสนอขาย
ต่อประชาชนทัว่ ไป
1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้นสามัญ

การเสนอขายหุ้นสามัญทั ้งหมดจํานวนไม่เกิน 164,357,400 หุ้น โดยบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขาย
ต่อประชาชนผ่าน ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้
จัดจําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และเป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ผ่าน
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดย
มีสดั ส่วนการเสนอขายหุ้นในเบื ้องต้ นดังนี ้
เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป

: ประมาณ [●] หุ้น
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 2

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบันทั ้งในและต่างประเทศ : ประมาณ [●] หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ

: ประมาณ [●] หุ้น

ทั ้งนี ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิ ในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้น
สามัญที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ใน
ข้ อ 5.6 โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของนักลงทุนในแต่ละประเภท เป็ นต้ น
เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
นิยามที่ใช้ ในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่ อไปนี ้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบุคคลที่มิใช่นักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไว้ ด้านล่าง
รวมถึงลูกค้ าหรื อผู้ที่ คาดว่าจะเป็ นลูกค้ า คู่สัญญา บริ ษัทคู่ค้า ผู้ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ หรื อ ผู้มีอุปการคุณไม่ว่า
ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ ได้ แก่ ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคู่ค้าผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนําธุรกิจด้ าน
การซื ้อขายหลักทรัพย์ และวาณิชธนกิจ หรื อผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ าไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้ อมของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรั บประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจํ าหน่ายและรั บ ประกันการจํ าหน่ าย หรื อผู้จัดจํา หน่า ยและรับ ประกัน การ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริ หาร
้ ่ติดต่อในปั จจุบนั ที่เคยติดต่อ หรื อผู้ที่คาดว่า
และผู้มีอํานาจควบคุม หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังที
จะได้ ติดต่อของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
บุคคลทัว่ ไปสามารถจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ตามวิธีที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.7
โดยการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลทั่วไป จะเป็ นไปตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.6.1 ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่
ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย และผู้ที่เกี่ยวข้ องของ ผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะต้ องห้ าม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั ้งที่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ที่มีลกั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี ้
(1)

ธนาคารพาณิชย์
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 3

บริษัท เมก้ า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จํากัด (มหาชน)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

บริษัทเงินทุน
บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
บริษัทประกันภัย
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1 เท่านั ้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื ้อหุ้นได้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.7.2 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่นกั ลงทุน
สถาบันจะอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและผู้รับประกันการจําหน่ายดังกล่าว ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.6.2
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คล ที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั บริ ษัทฯ และบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทาง
การค้ า ลูกค้ า เจ้ าหนี ้การค้ า พนักงานและที่ปรึกษาของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นต้ น
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ต้ องการชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าหรื อผู้จดั หาวัตถุดิบของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ในอนาคต
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย พิจารณาแล้ วว่าสามารถให้ ความช่วยเหลือบริ ษัทฯ
และบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ ทั ้งในปั จจุบนั และอนาคต
(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลที่มีความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ดังกล่าวจะต้ องจองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่านั ้น โดยผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย สามารถซื ้อหุ้นได้ ตามวิธีการที่
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 4
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ระบุไว้ ในข้ อ 5.7.3 และในการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้ มอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.6.3 ทั ้งนี ้ ไม่รวมถึงการจัดสรร
ให้ แก่ ผู้ บริ ห าร ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ ผู้ มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ่ และผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั น ตามที่ กํ า หนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไม่เกิน 129,787,408 หุ้น รวมถึงหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมจํานวนไม่
เกิน 34,569,992 หุ้น ที่เสนอขายในครัง้ นี ้ จะได้ รับสิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริ ษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรั พย์

บริ ษัทฯ มีความประสงค์ ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้ รับทราบผลการพิจารณาของตลาด
หลักทรัพย์ ฯ ในการรั บหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรั พย์ จดทะเบีย น บริ ษัทฯ จึงยังมี ความเสี่ยงที่อาจจะไม่ได้ รับ
อนุญาตจากตลาดทรัพย์ ฯ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ ยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์ฯ จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ วตามเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์กําไร (profit test) เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 และ บริ ษัท
หลักทรัพย์กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทฯ ในเบื ้องต้ นแล้ วเห็น
ว่า บริ ษัทฯ มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าด้ วยเรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั ้งที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว)
10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ องการปรับหลักเกณฑ์รับหลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในได้ ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5 (3) เรื่ องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่ง
บริ ษัทฯ จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 1,000 ราย ซึง่ ถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 ของทุนชําระแล้ ว
และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย เมื่อบริ ษัทฯ ได้ จําหน่ายหุ้นสามัญต่อประชาชน
จะทําให้ บริ ษัทฯมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยแล้ ว บริ ษัทฯจะดําเนินการให้ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ
รับหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้ อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้ องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) กําหนดให้ บริษัทฯ ต้ องสัง่ ห้ ามผู้มีส่วนร่ วม
ในการบริหารและผู้ถือหุ้นรายอื่นๆ นําหุ้นสามัญของตนซึง่ มีจํานวนรวมกันเป็ นจํานวนร้ อยละ 55 ของทุนชําระแล้ วหลังการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ วเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ ทําการซื ้อขายในครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถูกสัง่ ห้ าม
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ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นสามัญสัง่ ห้ ามขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมด
ที่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
2.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จะสมบูรณ์
เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ ูรับโอน การ
โอนหุ้นสามัญจะใช้ ยนั กับบริ ษัทฯ ได้ ต่อเมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยัน
บุคคลภายนอกได้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นสามัญแล้ ว โดยบริ ษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนั ้น หรื อหากบริ ษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นนั ้นไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทฯ จะแจ้ งแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอ
ภายใน 7 วัน ทั ้งนี ้ การโอนหุ้นสามัญที่ซื ้อขายในให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

การกําหนดราคาหุ้นที่จะเสนอขายในครัง้ นี ้ได้ มีการพิจารณาจากการสํารวจความต้ องการซื ้อหลักทรัพย์ (Book Building)
ซึ่งเป็ นวิธีการสํารวจปริ มาณความต้ องการซื ้อหุ้นสามัญของนักลงทุนสถาบันทัง้ ในและต่างประเทศในแต่ละระดับราคา
โดยราคาเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้เท่ากับหุ้นละ [●] บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น
(Price to Earnings Ratio : P/E) ประมาณ [●] เท่า โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของบริษัทฯ ในช่วง 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั ้งแต่
ไตรมาส [●] ปี [●] ถึงไตรมาส [●] ปี [●]) ซึง่ เท่ากับ [●] บาท และหารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญทั ้งหมด 865,248,608 หุ้น
(Fully diluted) จะได้ กําไรสุทธิเท่ากับ [●] ต่อหุ้น ทังนี
้ ้หากเปรี ยบเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [●] ถึง [●] ของบริ ษัทจดทะเบียนที่ดําเนินธุรกิจคล้ ายคลึงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท
ฯ คื อธุร กิ จค้ าปลีกที่ มี ช่องทางการจัดจํ าหน่ายของตนเองเป็ นหลัก ได้ แก่ [●] มี ค่าเฉลี่ย เท่ ากับ [●] เท่า ตามลํา ดับ
ในขณะที่อตั ราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของหมวด [●] และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิ
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ [●] ถึง [●] เท่ากับ [●] เท่า และ [●] เท่า ตามลําดับ ทั ้งนี ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกํา
สุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง

- ไม่มี –
5.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหลักทรัพย์
และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อ
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ข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้จะเสนอขายผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์

5.2.1

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชั ้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
5.2.2

ผู้ร่วมจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย

[●]
5.2.3

ผู้จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

[●]
5.2.4

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายในต่ างประเทศ (International Manager)

บริ ษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
44 อาคารธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2657-1335
โทรสาร 0-2254-0239
(หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั
จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ า ย หรื อ ผู้ จั ด การการจั ด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ า ยในต่ า งประเทศ
(International Manager) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรี ยกผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วม
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อหรื อผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) ว่า “ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์”)
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5.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิม ที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ น
ผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึง่ จะเสนอขายต่อประชาชนจํานวนไม่เกิน 164,357,400 หุ้น ในราคาหุ้นละ
[●] บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่ปรากฏในข้ อ 1 โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจําหน่าย
หุ้นประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั ้งนี ้รายละเอียดให้ เป็ นไปตามสัญญาแต่งตังผู
้ ้
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
มีสิทธิยกเลิกการจําหน่ายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นเดิมไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) กับ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)
(ข) เมื่อเกิ ดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทั ้งในประเทศ
และต่ า งประเทศ หรื อ การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นัย สํ า คัญ ในธุ ร กิ จ หรื อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายในครัง้ นี ้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
สัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ทั ้งนี ้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรื อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้จากเหตุ
ในข้ อ (ก) – (ค) ข้ างต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรายที่จอง
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจํ
ซื ้อหุ้นสามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ
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บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น [●] บาท โดยการชําระเงินดังกล่าว
จะเป็ นไปตามสัญญาแต่งตั ้งผู้จดั จําหน่าย และรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื ้อขาย
หุ้น (Purchase Agreement)
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ และกลุ่มผู้ถอื หุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครั ง้ นี ้ จะได้ รับ
(1) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจํานวนไม่เกิน 129,787,408 หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท

[●] บาท

หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับต่อหุ้น

[●] บาท

(2) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับ

5.4

หุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 34,569,992 หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท

[●] บาท

หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่กลุม่ ผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับต่อหุ้น

[●] บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ 1
ประมาณค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทฯ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[●] บาท
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ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแล้ ว

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[●] บาท

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ 3

[●] บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

[●] บาท

ประมาณค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[●] บาท

ค่าใช้ จ่ายอืน่ ๆ 3

[●] บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

[●] บาท

หมายเหตุ :

1
2
3

5.5

ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์

สําหรับบุคคลทัว่ ไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อ
5.2 ตั ้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั ้งแต่วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุด
การจองซื ้อ
สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั ้งแต่วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุด
การจองซื ้อ
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ทั ้งนี ้ บุคคลทัว่ ไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือ ชี ้ชวนซึง่ มี
ข้ อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน
ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้ ก่อน
ทําการจองซื ้อหุ้นสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้ อ 1.2 ได้ แก่ (1) บุคคลทัว่ ไป (2)
นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ ผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะอยู่ภายใต้ เกณฑ์ดงั นี ้
1. ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั จําหน่ายหุ้นที่ร่วมจัด
จําหน่าย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จําหน่าย
หุ้นที่ร่วมจัดจําหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายถูกห้ าม
มิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นที่
้ ้เป็ นไป
เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทัง้ หมด รวมทั ้งจะไม่จดั สรรหุ้นให้ กบั บริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
ตามรายละเอียดที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั ้งที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง การจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิม่ เติม)
2. ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญ
ที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้ แก่บคุ คลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้ ว
เห็นว่ามีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
ครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จ
3. ภายหลัง จากการปิ ดรั บ จองซื อ้ หุ้น สามัญ สํ า หรั บ ผู้จ องซื อ้ ในแต่ ล ะประเภท ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญสําหรับผู้จองซื ้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรื อเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีห้ ุน
สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ แต่มีผ้ สู นใจจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนที่จะ
จัดสรรสําหรับส่วนของบุคคลทัว่ ไป หรื อนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การดําเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ ดลุ ย
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พินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง
และจะมีการแจ้ งข่าวให้ นกั ลงทุนที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบโดยทัว่ กัน ทางสื่อต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตามข้ อ 5 (3) เรื่ อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ ข้อบังคับ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์ จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณ ผู้ที่เป็ นลูกค้ า
หรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แกบุคคลใด และ/หรื อ ใน
จํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทั ้งนี ้จํานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่บุคคล
ู ของ 100 หุ้น
ทัว่ ไปจะมีจํานวนขั ้นตํ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
หากยอดการจองซือ้ หุ้นสามัญของผู้จองซื อ้ บุคคลทั่วไปครบตามจํ านวนที่ กํ าหนดแล้ ว ผู้จัด การการจัด จํา หน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 และ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ด
รับจองซื ้อหุ้นสามัญของบุคคลทัว่ ไปก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทั ้งนี ้ จํานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นักลงทุนสถาบันทัว่ ไปจะมีจํานวนขันตํ
้ ่า
1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น
หากยอดการจองซื ้อหุ้นสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่
บุคคลใด และ/หรื อในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยจํานวนหุ้นที่
ู ของ 100 หุ้น และหาก
จัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ จะมีจํานวนขันตํ
้ ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจํานวนทวีคณ
ปรากฏว่ายังมี จํานวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น ผู้จัดการการจัด
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จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อ
บุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม
5.6.4

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ูลงทุนในต่ างประเทศ

บริ ษัทฯ และกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใน
ต่างประเทศ (International Manager) นํ าหุ้นจํานวน [●] หุ้น จัดจําหน่ายให้ ผ้ ูลงทุนในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุนใน
ต่างประเทศซึง่ ประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริษัทฯ ต้ องแสดงความประสงค์ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) และการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ แก่นกั ลงทุนในต่างประเทศจะอยู่ใน
ดุลพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ

5.7.1

สําหรั บบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขั ้นตํ่าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหรื อสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พร้ อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้ อง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั ร
ประจํ า ตัว ประชาชน จะต้ อ งแนบสํ าเนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ ของผู้เ ยาว์ และของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
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บุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-

้ ษัท(Certificate
ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทํ าหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรื อ ต่า งประเทศเป็ นผู้ที่ มี บัญ ชี ซือ้ ขายหลัก ทรั พย์ ห รื อเปิ ดบัญชี อื่นๆ กับ ผู้จัด การการจัดจํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และได้ ผ่าน
ขั ้นตอนการรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ แล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี ห้ ากไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กล่าวข้ างต้ น ผู้จ องซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ

-

การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภท
อื่ น ๆ กับ ผู้ จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 5.2 ซึ่ ง ผ่ า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password
login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี ้ชวน และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อ
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ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ได้ จดั ให้ มีหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
-

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูแนะนําการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์โดยยืนยันการจอง
ซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ที่จะทําการจองซื ้อ และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายหรื อผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยผู้จัดจําหน่าย
หลัก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุม การจองซื อ้ ผ่ า นทางโทรศัพท์ บัน ทึก เทปที่ รัด กุม เพีย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ดังนี ้
o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื ้อในการดําเนินการการจองซื ้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื ้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชี ้ชวนผ่าน (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน
www.sec.or.th

o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขั ้นตอนการตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซือ้ เช่ น การสอบถามเลขที่ บัญชี ที่ผ้ ูจองซื อ้ มี กับ ผู้จัดการการจัดจํ า หน่า ยหรื อผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารที่ใช้ ชําระราคา (ATS)
กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ภายในระยะเวลา
การจองซื ้อคือตั ้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
-

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตั ้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●]

-

กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตั ้งแต่เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ [●]
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-

กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี ้
-

หากทําการจองซื ้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
สามารถชําระเงินค่าจองซื ้อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรือที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื
้ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ และสามารถเรี ยก
อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
เก็บเงินได้ จากสํานักงานหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั ้น ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่า
จองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 กําหนด พร้ อมทั ้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลัง

-

หากทําการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชําระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เท่านั ้น

ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทํา
ได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 ที่ได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
(ง) ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรื อขีดคร่อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 กําหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อสามารถสอบถามชื่อ
และเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ โดยผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนให้ กบั บริษัทฯ ต่อไป
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ที่แสดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหุ้น มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 หรื อ 5.2.2 ตั ้งแต่
เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่รับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อ รับ
จองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online)
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และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่ชําระค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่งใบจองซื ้อหรือเอกสารประกอบการจองซื ้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และได้ ชําระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิ กการจองซือ้ และขอเงิ นคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
5.7.2

สําหรั บนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขั ้นตํ่าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื ้อต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลง
นามของนิ ติบุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสํา คัญการจัดตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
ก่ อ นวัน จองซื อ้ พร้ อมลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั น้ และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนา
เอกสารประกอบข้ างต้ นทั ้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ และ
แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการจอง
ซื ้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื ้อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดําเนินการจอง
ซื ้อแทน พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้
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จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสํา เนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือ ตั ้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
และวันที่ [●]
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี ้
-

หากทําการจองซื ้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
สามารถชําระเงินค่าจองซื ้อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
ดร๊ าฟท์ นัน้ ๆ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักงานหัก
บัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั ้น ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์
เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 กําหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง

-

หากทําการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชําระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั ้น

ทั ้งนี ้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จํานวนเงินที่ผ้ จู ดั การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ได้ รับต้ อง
เท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจํานวน)
(ง) ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรือดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรือขีดคร่อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและ
ั ชีจองซื ้อ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 กําหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนให้ กบั บริ ษัทฯ
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ที่แสดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่
[●] โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่รับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญ
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
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(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และได้ ชําระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิ กการจองซือ้ และขอเงิ นคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ย มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธหรื อ ยกเลิ ก การจองซื อ้ ของผู้จ องซื อ้ ที่
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
5.7.3

สําหรั บผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
ู ของ [●] หุ้น (ยกเว้ นผู้จองซื ้อ
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันตํ
้ ่าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ จํานวน 1 ราย จะต้ องทําการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มเป็ นเศษจํานวน [●] หุ้น ซึง่
เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ไม่เต็มจํานวน [●] หุ้น) โดยผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั ้นพร้ อมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และหรื อสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อม
ทัง้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูจองซื ้อเป็ นผู้เยาว์ ที่ยังไม่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะต้ องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั ร
ประจํ า ตัว ประชาชน จะต้ อ งแนบสํ าเนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ ห มดอายุ ของผู้เ ยาว์ และของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรือหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั ้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
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(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือ
ชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จัดทํ าหรื อรับรองความ
ถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอาํ นาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรื อ ต่า งประเทศเป็ นผู้ที่ มี บัญ ชี ซื อ้ ขายหลัก ทรั พย์ ห รื อเปิ ดบัญชี อื่นๆ กับ ผู้จัด การการจัดจํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 และได้ ผ่าน
ขั ้นตอนการรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ แล้ ว ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการ
จองซือ้ ทัง้ นี ห้ ากไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่ กล่าวข้ างต้ น ผู้จ องซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ

-

การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภท
อื่ น ๆ กับ ผู้ จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 5.2 ซึ่ ง ผ่ า นขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password
login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี ้ชวน และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ได้ จดั ให้ มีหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวใน
เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์

-

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านเจ้ าหน้ า ที่ผ้ ูแนะนําการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์โดยยืนยันการจอง
ซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
้
้ จกั ลูกค้ า
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ที่จะทําการจองซื ้อ และได้ ผ่านขันตอนการรู
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และตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายหรื อผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยผู้จัดจําหน่าย
หลัก ทรั พ ย์ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุม การจองซื อ้ ผ่ า นทางโทรศัพท์ บัน ทึก เทปที่ รัด กุม เพีย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ดังนี ้
o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื ้อในการดําเนินการการจองซื ้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื ้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชี ้ชวนผ่าน (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน
www.sec.or.th

o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขั ้นตอนการตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซือ้ เช่ น การสอบถามเลขที่ บัญชี ที่ผ้ ูจองซื อ้ มี กับ ผู้จัดการการจัดจํ า หน่า ยหรื อผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารที่ใช้ ชําระราคา (ATS)
กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือ ตั ้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
และวันที่ [●]
กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตั ้งแต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[●]
-

กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตั ้งแต่เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ [●]

-

กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี ้
-

หากทําการจองซื ้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
สามารถชําระเงินค่าจองซื ้อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรือที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื
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อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ และสามารถเรี ยก
เก็บเงินได้ จากสํานักงานหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านั ้น ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่า
จองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ผ้ ูจดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 กําหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
-

หากทําการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จองซื ้อ
จะต้ องชําระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เท่านั ้น

ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทํา
ได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ที่ได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
(ง) ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 กําหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี จองซื ้อได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย โดย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตน
ให้ กบั บริ ษัทฯ ต่อไป
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐานที่แสดงว่ามีการชําระค่าจองซื ้อ
หุ้น มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่รับจอง
ซื ้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทาง
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึ ก เทปที่ ชําระค่า จองซือ้ ผ่ านระบบการโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่งใบจองซื ้อหรือเอกสารประกอบการจองซื ้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจํานงในการจองซือ้ และได้ ชําระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิ กการจองซือ้ และขอเงิ นคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
5.8

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย

5.8.1

สําหรั บบุคคลทั่วไป
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ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บุคคลทัว่ ไปให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
5.8.2

สําหรั บนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นกั ลงทุนสถาบันให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.8.3

สําหรั บผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่การจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริ หารของบริ ษั ทฯ และ/หรื อบุคคลที่ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ ม อบหมายบริ ษัท ฯ หรื อผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์

5.9.1

กรณีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้
จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับจาก
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บ
เช็คต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจอง
ซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี ้ หากเกิ ดความผิ ดพลาดในการโอนเงิ นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2

กรณีผ้ ูจองซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้
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ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนั ้นๆ จะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
ทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจอง
ซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ผู้
จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน
นับจากวันที่พ้นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซือ้ เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื ้อ
โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี ้ หากเกิ ดความผิ ดพลาดในการโอนเงิ นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3

กรณีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตามเช็คที่
จ่ ายค่ าจองซือ้ หุ้น หรื อเนื่องจากการปฏิบัตผิ ิดเงื่อนไขการจองซือ้

ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนั ้นๆ จะดําเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อัน
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิ การจองซื ้อเพราะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื ้อหุ้นได้ หรื อ
เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ผิ ด เงื่ อ นไขการจองซื อ้ โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งติ ด ต่อ ขอรั บ เช็ ค ฉบับ ดังกล่ า วคื น จากผู้จัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
5.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจําหน่ายหุ้น
สามัญ ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทําให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 24
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จะต้ องแจ้ งความประสงค์ต่อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นผู้รับจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5 วัน
ทําการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อ (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจอง
ซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/
้ ตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อ
หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนันๆ
กรณีผ้ จู องซื ้อชําระด้ วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั ้งนี ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันที่พ้น
กําหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นอย่างไรก็ดีไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้ มีการ
โอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่ง ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.10

วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์

ปั จจุบนั บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนายทะเบียน
หุ้นสามัญให้ กับบริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การ
ของศูนย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พย์ เพื่อขอให้ นํ า หุ้น สามัญ ที่ ต นได้ รับ การจัด สรรเข้ า สู่ระบบซือ้ ขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless
System) ได้ ทนั ที ทั ้งนี ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในได้ ทนั ทีที่อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ
ได้ ในจนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
(1) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ ในกรณี นี ้ บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิ น การนํ า หุ้น สามัญที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 25
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บริ ษัทหลักทรัพย์นั ้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื ้อ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นั ้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝาก
ไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในได้ ทนั ทีที่อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญ
ของบริษัทฯ ทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 5.10 (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนั ้นแล้ วบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 5.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
แทน
(2) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้ บริ ษัทฯ
จะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ใน
กรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในได้ และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้น
สามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
(3) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น โดยให้ อ อกใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื อ้ บริ ษั ท ฯ โดยศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่
หุ้นสามัญของบริ ษัทได้ เริ่ มซื ้อขายใน
ทั ้งนี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 5.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 26

