บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ คือ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อภาษาอังกฤษว่า
Forth Smart Service Public Company Limited มีสานักงานตั้งอยู่ เลขที่ 1031/3,4 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-278-1777 โทรสาร 02-279-7195 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้กับประชาชน โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี้
1.1

ประเภทและหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส
จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จานวน 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ ดังนี้
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย

:
:

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ฟอร์ ท สมาร์ ท เซอร์ วิ ส จ ากั ด
(มหาชน)
: จานวน 200,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดภายหลัง การเสนอขายในครั้งนี้ โดยจะ
เสนอขายต่อประชาชนทั้งจานวน โดยแบ่งเป็น
(1) จานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.00 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายใน
ครั้ ง นี้ เสนอขายต่ อ ผู้ ถื อ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฟอร์ ท คอร์
ปอเรชั่นจากัด (มหาชน) (“FORTH”) ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่
ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ใน FORTH (Pre-emptive Right)
ในกรณีมีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณจะถูก
ปัดทิ้งและในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่
ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH หุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกนาไป
จั ด สรรและเสนอขายต่ อ ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ต่อไป
(2) จานวน 104,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
เสนอขายต่อประชาชน โดยแบ่งเป็น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
[] หุ้น
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มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ราคาเสนอขาย
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขายหุ้น

1.2

:
:
:
:

- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท [] หุ้น
0.50 บาท
[] บาทต่อหุ้น
[] บาท
(1) เสนอขายผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH วันที่ [] - []
(2) เสนอขายต่อประชาชนวันที่ [] - []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนีเ้ ป็นการเสนอขายผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์และไม่มีการเสนอขายให้กับผู้จองซื้อรายย่อย เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายใน
ครั้งนี้มีจานวนจากัด ไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง ทั้งนี้ สัดส่วนการเสนอขาย
หุ้นสามัญเป็นดังนี้
1.2.1 เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH
: ไม่เกิน 96,000,000 หุ้น
1.2.2 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
: [] หุ้น
1.2.3 เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท
: [] หุ้น
รวมทั้งสิ้น
: 200,000,000 หุ้น
ทั้ ง นี้ ผู้ จั ด การการจ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุ ลยพิ นิ จ ในกา ร
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จในการขายสูงสุด
ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน
ผู้ถือหุ้นของ FORTH ณ วันที่ [] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อพักการโอนหุ้น ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นดังกล่าวใน FORTH (Pre-emptive
right) ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ FORTH ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีมีเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่
เกิดจากการคานวณจะถูกปัดทิ้ง และในกรณีที่มีหุ้นสามัญเหลือจากการเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
FORTH หุ้นสามัญดังกล่าวจะถูกนาไปจัดสรรและเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
และผู้มีอุปการคุณของบริษัท ต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของ FORTH ทัง้ สิ้นแล้ว ต้องไม่เกิน 96,000,000 หุ้น
ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH จะต้องจองซื้ อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านั้น
ผู้มอี ุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล
ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้า
ด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า
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ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มี
อุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะ
ได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะ
รวมถึ งผู้ ถือ หุ้น และ/หรือ ผู้บ ริห าร และ/หรือ พนั กงานของบุ คคลข้ างต้น ที่จ องซื้อ หุ้น ผ่า นผู้ จั ด จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องการชักชวนให้เป็น
ลูกค้าในอนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ด้วย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิ จหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
5.2.1
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ผู้มอี ุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดี
ต่อบริษัท และต่อผู้บริหารของบริษัท ได้แก่ ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหา
แหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คาแนะนา
หรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ทั้งที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะ
ได้ติดต่อในอนาคต ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บุคคลข้างต้น ซึ่งจะจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2.1 ทั้งนี้
ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับบริษัท ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จาหน่ า ย และการจัด สรรหลั ก ทรั พย์ ที่ ออกใหม่ ฉบับ ลงวั นที่ 15 ธั น วาคม 2551 (รวมถึ ง ที่มี การแก้ ไข
เพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจานวน 200,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้น
สามัญเดิมของบริษัท ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัท จะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัท ได้
ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่
24 ตุลาคม 2556 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจ
เม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัท แล้ว มีความเห็นว่า บริษัท มี
คุณ สมบั ติ ค รบถ้ ว นตามข้ อบั ง คั บ ของตลาดหลั ก ทรั พย์ ฯ เรื่ อ ง การรั บ หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 5(3) เรื่องการกระจาย
การถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัท ได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้ถือหุ้น FORTH ผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป

1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้น
และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจ
เป็นหุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายใน
กาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัท เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นของบริษัท ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ ถูกสั่งห้ามขายสามารถขาย
หุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปีให้บุคคลที่ถูกสั่งห้าม
ขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจานวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้
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2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นของบริษัท ให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อย
ละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าว
ของบริษัท เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษัท มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัท รายนั้นได้
การโอนหุ้นของบริษัท ย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับ
ผู้รับโอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนั้น จะใช้ยันกับ บริษัท ได้
ต่อเมื่อบริษัท ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัท ได้ลงทะเบียน
การโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัท เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัท ลงทะเบียนการโอนหุ้น
ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้ รับคาร้องขอ หากการโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัท แจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอ
ภายใน 7 วั น การโอนหุ้ น ที่ ซื้ อขายในตลาดหลัก ทรัพ ย์ ใ ห้ เป็ นไปตามที่ กฎหมายว่ าด้ วยหลัก ทรั พย์ แ ละตลาด
หลักทรัพย์กาหนด

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
[]

3/1. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
[]
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนั งสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
โทรศัพท์ []
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5.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
โทรศัพท์ []
โทรสาร []
5.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษั ทได้ตกลงมอบหมายให้ ผู้จัด จาหน่ ายหลัก ทรั พย์ ต ามที่ระบุไว้ใ นข้ อ 5.2 เป็ นผู้ ดาเนิน การจั ด
จาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH และต่อประชาชน จานวน
200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการ
จ าหน่ า ยหุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ประเภทรั บ ประกั น ผลการจ าหน่ า ยอย่ า งแน่ น อนทั้ ง จ านวน (Firm
Underwriting) ทั้ ง นี้ ให้ เ ป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นใน
ครั้งนี้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัท ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิ จ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
(Underwriting Agreement)
กรณี ผู้จั ดการการจั ดจาหน่ายและรั บประกันการจั ดจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้ นและจั ด
จาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้อ 5.9
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5.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น [] บาท โดยจะชาระภายใน [] วันทาการ นับแต่วัน
ปิดการเสนอขาย
ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัท จะได้รับทั้งสิ้น
หุ้นจานวน 200,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท
[]
บาท
หัก: ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
[]
บาท
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับ
[]
บาท
จานวนเงินค่าหุ้นที่จะได้รับต่อหุ้น
[]
บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
5.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมาณ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ โดยประมาณ
(เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์)
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้น

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[] บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH
บริษัท จะดาเนินการให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) จัดส่ง
เอกสารประกอบการจองซื้ อ ได้ แ ก่ หนั ง สื อ ชี้ ช วนการเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในครั้ ง นี้ ใ นรู ป แบบเอกสาร
รายละเอียดการจัดจาหน่ายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้ อ ใบจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของ FORTH แบบ ก และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH ทุกรายที่มีชื่อ
ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ FORTH ณ วันที่ [] ซึ่งเป็นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิได้รับ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่
[] โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายหลังจากวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ FORTH ทั้งนี้ ในกรณี
ทีผ่ ู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH ไม่ได้รับเอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อขอรับเอกสารดังกล่าวได้ที่สานักงานของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้
บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อหุ้นในส่วนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH
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สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติ ดต่ อ ขอรั บ หนั ง สื อชี้ ช วนและใบจองซื้ อ หุ้น แบบ ข ได้ ที่สานัก งานและสาขาของผู้จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในส่วนที่
เสนอขายต่อประชาชน
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อในส่วนที่เสนอขายต่อประชาชน
ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท
สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่ อสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครั้งนี้ได้ก่อน
ทาการจองซื้อจากเว็บไซต์ www.sec.or.th
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้น
ทั้งหมด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนและหุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งการจัดสรรออกเป็น 3 ส่วน คือ (1) ผู้ถือ
หุ้นสามัญของ FORTH จานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น (2) ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จานวน []
หุ้น และ (3) ผู้มีอุปการคุณของบริษัท จานวน [] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติ
ไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้ นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุน แต่ละประเภท
เพื่อให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
ทั้งนี้ จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
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5.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวนไม่เกิน 96,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ FORTH
ณ วันที่ [] ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นสามัญของ FORTH ต่อ
1 หุ้นสามัญของบริษัท และเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปัดทิ้ง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น
สามัญของ FORTH มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่
ห้ามจองซื้อเกินสิทธิที่ตนได้รับ โดยเมื่อรวมจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของ FORTH ทั้งสิ้นแล้วต้องไม่เกิน 96,000,000 หุ้น โดยจะต้องชาระเงินตามจานวนหุ้นที่
ประสงค์จะจองซื้อทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิใน
การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผู้ได้รับสิทธิในการจองซื้ อไม่สามารถนาส่งเอกสารการจองซื้อ
หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไม่สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ครบถ้วนภายในกาหนด
ระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH ข้างต้น หากมีหุ้นเหลือจากการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น
สามัญของ FORTH ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือคณะกรรมการ
ของบริษัท มีอานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็นเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
สานัก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พย์ แ ละตลาดหลั กทรั พย์ และตลาดหลัก ทรัพ ย์ ฯ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ในครัง้ นีป้ ระสบความสาเร็จสูงสุด
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรร หุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มี อุปการคุณ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นจานวน [] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้
และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัท ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับ
จองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH
ผู้จองซื้อประเภทผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ในอัตราส่วน 10 หุ้น
สามัญของ FORTH ต่อ 1 หุ้นสามัญของบริษัท ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ใช้สิทธิในการจองซื้อไม่เต็มตาม
จานวนหุ้นที่จัดสรรไว้ และ/หรือมีเศษของหุ้นที่เกิดจากการปั ดเศษทศนิยม ให้ผู้ที่ FORTH มอบหมาย
และ/ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัท เป็นผู้มีอานาจจัดสรรหุ้นสามัญดังกล่าว
เพื่อเสนขายต่อประชาชนต่อไป ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของ FORTH มีสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิที่ตนได้รับ แต่เมื่อรวมจานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญของ FORTH ทั้งสิ้นต้องไม่เกิน 96,000,000 หุ้น โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ที่
สานักงานใหญ่ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - [] โดยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ก ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสาเนาถูก ต้อง หรือในกรณี ที่ไม่ มีสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่
มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่าง
ด้าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน จองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตั วประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสาร
ประกอบข้ า งต้ นทั้ ง หมดที่ลงลายมื อ ชื่อ รับ รองสาเนาถู กต้ อ งแล้ว ต้อ งได้ รับ การรั บรอง
ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
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สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
(จ) กรณี ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทยหรื อ ต่ า งด้ า ว เป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จอง
ซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซื้อหุ้น
(ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่
เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติ
บุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงาน และสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน
ดังนี้
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(3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โ อนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณี ที่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระ
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 เท่ านั้ น พร้ อมส่ งหลัก ฐานการโอนเงิน มายั งผู้ จั ดการการจั ดจ าหน่ า ยและ
รั บ ประกั น การจ าหน่ า ย โดยผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี [] ประเภทบัญชี []
ธนาคาร [] จากัด (มหาชน) สาขา [] เลขที่บัญชี []
(3.3) ในกรณี ที่ ผู้จ องซื้ อ ไม่ ไ ด้ มี บั ญ ชี จ องซื้ อ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่า
จองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
หรื อ เงิ น ที่ ฝากอยู่ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยได้ ผู้ จ องซื้ อ
สามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือที่เรีย กว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊าฟท์ และต้อ ง
สามารถเรียกเก็บเงิน ได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทา
การ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านั้น และ ชื่อเจ้าของเช็ค
ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม
สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการ
การจั ด จ าหน่า ยและรั บ ประกั น การจาหน่ า ยจะดาเนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื้ อ
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รวมเข้าบัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] จากัด (มหาชน) สาขา [] เลขที่บัญชี
[]
(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบ ก เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตาม
ข้อ (3) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (1) - (4)
5.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชื่อหาก
ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสาเนาถูก ต้อง หรือในกรณี ที่ไม่ มีสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่
มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่าง
ด้าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน จองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตั วประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
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ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสาร
ประกอบข้ า งต้ นทั้ ง หมดที่ลงลายมื อ ชื่อ รับ รองสาเนาถู กต้ อ งแล้ว ต้อ งได้ รับ การรั บรอง
ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
(จ) กรณี ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทยหรื อ ต่ า งด้ า ว เป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 และได้
ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ ลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิ น 2 ปี ผู้ จ องซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ ผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
(ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่าน
ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามใน
เอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่
เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงาน และสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] - []
(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน
ดังนี้
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(3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงิน
ที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ง
ความประสงค์ใ ห้ โอนเงิ น เพื่ อ ชาระค่ า ภาระผู ก พัน โดยอั ตโนมัติ และระบบการโอนเงิ น
อัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณี ที่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จอง
ซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] จากัด (มหาชน)
สาขา [] เลขที่บัญชี []
(3.3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจอง
ซื้อหลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระ
เงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อ
หุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือที่เรีย กว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊าฟท์ และต้อ ง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทา
การ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านั้น และ ชื่อเจ้าของเช็ค
ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม
สั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์ โทรศัพ ท์ที่ ติด ต่อ ได้ไว้ ด้ านหลั ง โดยผู้จั ดจ าหน่ ายหลั กทรัพย์ แต่ ละรายจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเข้าบัญชี [] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร []
จากัด (มหาชน) สาขา [] เลขที่บัญชี []
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(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตาม
ข้อ (3) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่
ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] []
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจอง
ซื้อ และขอเงินคืน ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัด การการจัดจาหน่ายและรับ ประกัน การจาหน่า ย และผู้จัด
จาหน่า ยและรับ ประกัน การจาหน่า ย มีสิท ธิย กเลิก การจองซื้อ ของผู ้จ องซื้อ ที่ดาเนิน การไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (1) - (4)
5.7.3 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้องเป็นทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น แบบ ข ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสาเนาถูก ต้ อง หรือในกรณี ที่ไม่ มีสาเนาบั ตรประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นหน้าที่
มีเลขที่บัตรประจาตัวประชาชน พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีที่ผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
(ข) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่าง
ด้าว พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบี ยนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อ อกให้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน จองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตั วประชาชน สาเนาใบต่ างด้ าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มี
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อานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสาร
ประกอบข้ า งต้ นทั้ ง หมดที่ลงลายมื อ ชื่อ รับ รองสาเนาถู กต้ อ งแล้ว ต้อ งได้ รับ การรั บรอง
ลายมือชื่อ โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ
(จ) กรณี ผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทยหรื อ ต่ า งด้ า ว เป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จอง
ซื้อดังกล่าวไม่จาเป็นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จอง
ซื้อให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการ
จองซื้อหุ้น
(ฉ) กรณีผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อดังกล่าว และกรรมการที่
เป็นผู้ลงนามในเอกสารได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นิติ
บุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาเป็นต้อ งแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าว
ข้างต้น นิติบุคคลที่เป็นผู้จองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เป็นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัด เจน พร้ อมลงลายมื อชื่ อ ผู้ จ องซื้ อให้ แ ก่ ผู้จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การ
จาหน่ายเพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้น
(2) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงาน และสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
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(3) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงิน
ดังนี้
(3.1) ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงิน
ที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
5.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณี ที่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระ
เป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 เท่ านั้ น พร้ อมส่ งหลัก ฐานการโอนเงิน มายั งผู้ จั ดการการจั ดจ าหน่ า ยและ
รั บ ประกั น การจ าหน่ า ย โดยผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยจะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี [] ประเภทบัญชี []
ธนาคาร [] จากัด (มหาชน) สาขา [] เลขที่บัญชี []
(3.3) ในกรณี ที่ ผู้จ องซื้ อ ไม่ ไ ด้ มี บั ญ ชี จ องซื้ อ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือผู้จองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่า
จองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
หรื อ เงิ น ที่ ฝากอยู่ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยได้ ผู้ จ องซื้ อ
สามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชาระเงินดังนี้
- หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เช็ค แคชเชีย ร์เช็ค (หรือที่เรีย กว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊าฟท์ และต้อ ง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทา
การ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] เท่านั้น และ ชื่อเจ้าของเช็ค
ต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ []
- หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเท่านั้น
- ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อม
สั่งจ่ายผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
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พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่ อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการ
การจั ด จ าหน่า ยและรั บ ประกั น การจาหน่ า ยจะดาเนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื้ อ
รวมเข้าบัญชี[] ประเภทบัญชี [] ธนาคาร [] จากัด (มหาชน) สาขา [] เลขที่บัญชี
[]
(4) ผู้จองซื้อต้องนาใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ (1) พร้อมเงินค่ าจองซื้อตาม
ข้อ (3) มายื่นความจานงขอจองซื้อหุ้นและชาระเงินได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ [] - []
(5) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.3 (1) - (4)
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ
5.2 จะดาเนินการหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.6 สาหรับผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 5.9
5.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นนั้น จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่
ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นที่จองซื้อผ่านตนเอง โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
ได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันที่ พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่า จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัด ส่ ง ซึ่ง เป็น ผลมาจากความไม่ค รบถ้ว นของชื่ อ ที่ อยู่ ที่ ผู้จ องซื้ อ ได้ร ะบุไว้ ใ นใบจองซื้ อ ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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5.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ จะทาการคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่จองผ่านตนเอง
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อหุ้นรายย่อยที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้ อหุ้นได้
ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันที่ พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายใน
การจัด ส่ ง ซึ่ง เป็น ผลมาจากความไม่ค รบถ้ว นของชื่ อ ที่ อยู่ ที่ ผู้จ องซื้ อ ได้ร ะบุไว้ ใ นใบจองซื้ อ ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อั นเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 จะคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อ
ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
5.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผูจ้ องซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้
จั ด จ าหน่ ายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ รั บ จองซื้ อ หุ้ นจากผู้ จ องซื้ อหุ้ น ที่ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจ่ายเป็น
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เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อ
หุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวัน
พ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่ง
เช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่ า ผู้ จ องซื้ อ ได้ รั บ เงิ น ค่ า จองซื้ อ คื น แล้ ว โดยชอบ และผู้ จ องซื้ อ จะไม่ มี สิท ธิ เ รี ย กร้ อ งดอกเบี้ ย หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
5.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ ได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษทั เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซือ้
ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัท ดาเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซือ้ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ส่งมอบใบหุ้นตามจานวนหุ้นที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วัน นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ใน
กรณีนี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
ผู้จองซื้ออาจจะได้รับใบหุ้นภายหลัง จากที่หุ้นของบริษัท ได้รับอนุมัติให้เข้าทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
5.10.2 ในกรณี ที่ ผู้จ องซื้อ ไม่ป ระสงค์ จะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริก ารของศูน ย์ รับ ฝากหลั กทรั พ ย์
กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษั ท
หลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจาก
วันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซือ้ ฝากไว้
ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่
ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
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บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จากัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัท ดาเนินการตามข้อ 5.10.2 ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้น
แล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษทั
ผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัท จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับการจัดสรรฝาก
ไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้ อ
ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่
ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ อนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทาการซื้อขาย
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี ค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อง
ใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้
ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัท เริ่มทาการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์
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