บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและ
วิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรมและเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2

6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท 0-2949-1999
โทรสาร 0-2949-1113
www.scbs.com
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสาร 0-2618-1469
www.bualuang.co.th

6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2670-8691 และ 0-2670-8695
โทรสาร 0-2209-8779
www.cimbsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17,18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
www.fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
เลขที่ 175 ชั้น 3,9 และ 11 อาคารสาธรซิตี้ ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
โทรศัพท 0-2680-1758 และ 0-2680-4037
โทรสาร 0-2680-1014
www.asiaplus.co.th
6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 228,000,000 หุน และหุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน
132,400,000 หุน ที่เสนอขายตอประชาชนในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฎในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจําหนายหุนในลักษณะรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่
ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิด
เหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ และ/หรือกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวใน
สัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมี
ผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวข างตนจะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ในกรณีที่บริษัทฯ หรือกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ยกเลิกการเสนอขายหรือการจั ดจําหนายหุนในครั้งนี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กําหนดขางตนหรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อ
หุน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัด จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 62,902,400 บาท (ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายจะชําระเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายดังกลาวตามวิธีการที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ
หุนสามัญเพิม่ ทุนจํานวน 228,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8.80 บาท
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2,006,400,000 บาท

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
หัก คาใชจา ยในการเสนอขายหุน สามัญ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษทั ฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
จํานวนเงินคาหุนที่บริษทั ฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอืน่ ๆ)

39,600,000 บาท
1,966,800,000 บาท
8.63 บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญเดิมที่กลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขายจะไดรับโดยประมาณ
หุนสามัญเดิมจํานวนไมเกิน 132,400,000 หุน ในราคาหุนละ 8.80 บาท
1,165,120,000 บาท
หัก คาใชจา ยในการเสนอขายหุน สามัญ
23,302,400 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถ ือหุนเดิมจะไดรับ (กอนหักคาใชจายอืน่ ๆ)
1,141,817,600 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่กลุมผูถ ือหุนเดิมจะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ)
8.62 บาท
6.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ โดยประมาณ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขอใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแลว
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน1
คาตอบแทนการจัดจําหนายหุน
คาพิมพหนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ
คาใชจายอื่นๆ2
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

50,000
50,000
1,459,200
250,000
2,333,616
39,600,000
100,000
20,196,334
64,039,151

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: 1. ไมรวมคาธรรมเนียมรายปของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยฯ
2. คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน

6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช จนถึงวันสิ้นสุด
ระยะเวลาจองซื้อ (เฉพาะวันทําการ)
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช จนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ (เฉพาะวันทําการ)
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขางตน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช จนถึงวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันทําการ)
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บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
สําหรับผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สํานักงานใหญ
ตามที่ ร ะบุ ไ วใ นข อ 6.2.1 ข างต น ตั้ง แตเ วลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น. ของวัน ที่ หนั ง สือ ชี้ช วนมี ผ ลบั งคั บ ใช จนถึ ง วั น ที่ 6
กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันทําการ)
สําหรับกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขางตน ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช จนถึงวันที่ 7
กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันทําการ)
ทั้งนี้ ผูลงทุนสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจอง
ซื้อหุน จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงออกเปน 5 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) นักลงทุนสถาบัน (2) บุคคล
ทั่วไป และ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ (4) ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ (5) กรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอย ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในแตละ
ประเภท โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในแตละประเภท และ
ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
(2) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายที่รวมจัดจําหนายและผูที่เกี่ยวของ
รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูรวมจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่ถูกหามมิใหจัดสรรหุนให เวนแตเปน
การจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทฯ
ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหม
ประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแต วันที่ 16 ธันวาคม
2557 เปนตนไป (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(3) ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของผู
ลงทุนประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไปในสวนของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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(4) การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัตทิ ี่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การกระจายการ
ถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทฯ หรือผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิที่จะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหผูจองซื้อรายใดรายหนึ่ง หาก
การจัดสรรดังกลาวทําใหหรืออาจเปนผลใหเปนการกระทําการขัดตอกฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตางๆ หรือจะเปนผลใหตอง
ดํา เนิ น การใดๆ เพิ่ มเติ ม ไปจากที่ ต อ งดํ า เนิ น การตามกฎระเบี ยบที่ เ กี่ ย วข องกั บ การออกและเสนอขายหลั กทรั พ ย หรื อ
บทบัญญัติอื่นใดภายใตกฎหมายไทย หรือไมเปนไปตามวิธีการหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดในสวนที่ 3 นี้
6.6.1

วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกนักลงทุนสถาบันอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
6.6.2

วิธีการจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมี
ความสัมพันธทางธุรกิจกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และ
เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาจองซื้อ
6.6.3

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/
หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุ คคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ไดโดยจํานวนหุนทีจ่ ัดสรรใหแกผูมอี ุปการคุณจะมีจาํ นวนขัน้ ต่ํา 1,000 หุน และ
เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
ทั้งนี้ หากปรากฏวายังมีจํานวนหุนคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ขางตน ผูบริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.6.4

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผถู ือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรใหแกผูถือหุนรายยอยเดิมของ
บริษัทฯ ในอัตราสวน 1 หุนสามัญเดิม ตอ 3 หุนสามัญเพิ่มทุน ที่จะเสนอขายใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก ทั้งนี้ ผูถือหุน
รายยอยเดิมของบริษัทฯ สามารถจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ
สวนที่ 3 หนาที่ 15

บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
ทั้ง นี้ หากปรากฏว ายั งมี จํา นวนหุน คงเหลือ ภายหลั งการจัด สรรให แก ผู ถื อหุ นรายย อยเดิ มของบริษั ทฯ ข างต น
ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.6.5

วิธีการจัดสรรหุนใหแกกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย

การจัดสรรหุนใหแกกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จะจัดสรรใหแกกรรมการหรือผูบริหารดัง
รายละเอียดตามที่ระบุในสวนที่ 2 ขอ 10.4.2 คาตอบแทนที่ไมเปนตัวเงินแกกรรมการหรือผูบ ริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอย โดยจํานวนหุนทีจ่ ัดสรรใหแกกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษทั ยอย จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และ
เพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
ทั้งนี้ หากปรากฏวายังมีจํานวนหุนคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอย ขางตน ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย และ/หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไป
เพิ่มเติม
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.7.1

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือ รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตอง
ของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ได
ดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
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ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทน ที่ยังไม
หมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่
ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผู
จองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ก) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 6.7.1 (1) พรอมชําระเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 6.7.1
(2) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 –
16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 – 12.00 น. ของ
วันที่ 8 กรกฎาคม 2558
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อโดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียร
เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันที่ 3 หรือ 6 กรกฎาคม 2558 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET) เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไป
- หากจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น.ถึง 12.00
น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยการ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น
- ผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถามี)
(ค) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 6.7.1 (ข) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.1 (ก) ถึง (ค)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 แตละราย จะดําเนินการสงมอบเงิน
คาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวมเสนอขาย ตอไป
6.7.2

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
สามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการจองซื้อหุนสามัญ ดังตอไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุน ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิ ติบุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ าคั ญ ของนิ ติ บุค คล (ถ ามี ) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้ อ
ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่บัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทาง
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ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผู มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตอง
ของเอกสาร และใหเจ าหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ได
ดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางด าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
- หากผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ซึ่งไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบข อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test) แลวตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ ไวในขอ 6.2 แตละรายได
กํ า หนด ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป นั บ จนถึ ง วั น จองซื้ อ ผู จ องซื้ อ ดั ง กล า วไม จํ า เป น ต อ งแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อ
จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติ
อเมริกันที่มีรายไดจากการทํา งาน หรือลงทุน ในประเทศอื่น ๆ โดยผูจองซื้อ จะตองกรอกข อมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพย
ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติ
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บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล”
สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ นิ ติ บุ ค คลเท า นั้ น พร อ มลงนามรั บ รองความถู ก ต อ งของข อ มู ล และนํ า ส ง ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยพรอมเอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะนําสงขอมูลที่ระบุขางตน ใหแก
ศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไม ประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ
FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 6.10 (ค) ใหแกผูจองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผูจองซื้ออาจไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ แลว
- ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย แตละ
รายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7
กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
(ข) การจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามขั้นตอนและวิธีการที่แตละรายไดกําหนด เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผาน
ทางระบบออนไลน ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศ
ไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 แตละรายไดกําหนด ซึ่งไดผานขั้นตอน
การรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ ยง (Suitability
Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 แตละรายไดกําหนด ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับ
จนถึงวันจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 แตละราย จะตองมีการควบคุมดูแลการจอง
ซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name)
และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ หรือขอมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ ยอมรับ ความเสี่ยง และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย แตละรายตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนหรือขอมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต
(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานทางระบบออนไลน ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เฉพาะ
รายที่เ ป ดรั บ จองซื้อ ผ านทางระบบออนไลน ซึ่ ง ได แ ก บริษั ท หลั ก ทรั พ ย บั วหลวง จํา กั ด (มหาชน) บริ ษั ท
หลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด ภายในระยะเวลาจองซื้อ
(ค) การจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทป ผู จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ า นเจ า หน า ที่ ผู แ นะนํ า การลงทุ น
(Investment Consultant : IC) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามขั้นตอนและวิธีการที่แต
ละรายไดกําหนด เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด โดยยืนยัน
การจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทป ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอืน่ ๆ
กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ที่ จ ะทํ า การจองซื้ อ ซึ่ ง ได ผ า นขั้ น ตอนการรู จั ก ลู ก ค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 แตละรายไดกําหนด ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจนถึงวันจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย แต
ละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
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และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของผูจ องซื้อได โดยผูจองซื้อจะตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ หรือขอมูลสรุป (Executive Summary) และรับรอง
วาเขาใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนหรือขอมูลสรุป (Executive
Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการ
และวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาข อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญใน
หนังสื อชี้ช วนหรือข อมูลสรุป (Executive Summary) หรื อผานเว็บ ไซต (Website) ของผูจั ดจํา หนา ย
หลักทรัพย หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
เชน การสอบถามเลขที่บัญชีที่ผูจองซื้อมีกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือ เลขประจํา ตัวประชาชน หรือวัน
เดือนปเกิด หรือธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือขอมูล
สรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแ นะนํ าการลงทุ น ของผู จั ด จํ าหน า ยหลั ก ทรั พย เมื่ อรั บ คํ า ยืน ยั น พรอ มรายละเอี ยดการจองซื้ อ ผา นทาง
โทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะ
แสดงขอมูลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผาน
ระบบ โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปไดตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 แตละรายไดกําหนด เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปซึ่ง ไดแก บริษัท
หลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส
จํากัด ภายในระยะเวลาจองซื้อ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) หรือระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุนตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.2 (1) (ก) พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุ ไว
ขางตน
(2) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย หรือผานทาง
ระบบออนไลน (Online) หรือผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตามวิธีการที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 แตละรายไดกําหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อ
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค
เพียงฉบับเดียวลงวันที่ 3 หรือ 6 กรกฎาคม 2558 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ของผู
จองซื้อที่ฝากไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ
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- หากจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00
น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปน (1)
ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ (2) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยถอนเงินจากบัญชีเงินสดของผูจองซื้อที่ฝากไวกับผู
จัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ เทานั้น
- ผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมตางๆ สําหรับการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค (ถามี)
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไว
ดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 แตละราย จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับ บริษัทฯ และกลุมผูถือหุนเดิมที่รวม
เสนอขาย ตอไป
(4) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญ หรือสาขา หรือทางระบบออนไลนผานเว็บไซต (Website) หรือทาง
โทรศัพทบันทึกเทป ตามวิธีหรือขั้นตอนการจองซื้อของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายไดกําหนด ภายใน
ระยะเวลาจองซื้อของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ไดเปดชองทางในการจองซื้อไว
- กรณีจองซื้อผานการยื่นใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9.00 น.ถึง 16.00 น.
ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ 8
กรกฎาคม 2558
- กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแตเวลา 09.00 น.
ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น.
ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 แตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ
ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุน
สามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงิ นตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตาม
กําหนดการจองซื้อ หรือผูจองซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงิน คาจองซื้อภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไวในขอ
6.7.2 (3)
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ67.2 (1)
ถึง (5) ได
6.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
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(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
จะตองจองซื้อหุนโดยยื่นใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ตามที่อยูที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
การจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุน ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิ ติบุ ค คลนั้ น พร อ มประทั บ ตราสํ าคั ญ ของนิ ติ บุค คล (ถ ามี ) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้ อ
ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่บัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว ประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล
(Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสาร
ดังกลาวไดจัดทําหรือ รับรองความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตอง
ของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง ทําการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ได
ดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
- หากผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ซึ่ง
ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) แลวตามที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัดภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปนับจนถึง
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วันจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้ อใหแกบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติ
อเมริกันที่มีรายได จากการทํางาน หรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจ องซื้อ จะตองกรอกขอมูลในเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพย
ฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล”
สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด พรอมเอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะนําสงขอมูลที่ระบุ
ขางตนใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไม ประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับ
ตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 (ค) ใหแกผูจองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผูจองซื้ออาจไมสามารถขายหุนที่ไดรับ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
- ผูจองซื้อสามารถจองซื้อ โดยยื่นใบจองซื้อหุนไดที่สํา นักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558
(2) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ภายในระยะเวลา
จองซื้อ
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อโดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยชําระ
เปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ 3 หรือ 6 กรกฎาคม 2558 เทานั้น และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอน
เงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3) การ
หักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยถอนเงินจากบัญชีเงินสดของผูจองซื้อที่ฝากไวกับบริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัด
- หากจองซื้อตั้งแตเวลา 12.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00
น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปน (1)
ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ (2) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ของผูจองซื้อที่ฝากไวกับ บริษัทหลักทรัพย ไทย
พาณิชย จํากัดเทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงิน
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เขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อ
และเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับ บริษัทฯ
ตอไป
(4) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อ โดยการยื่นใบจองซื้อ ไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่
6-7 กรกฎาคม 2558
(5) บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนราย
ที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ และผูจองซื้อ
ไมดําเนินการชําระเปนเงินคาจองซื้อภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไวในขอ 6.7.3 (3)
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 6.7.3 (1) ถึง (5) ได
6.7.4

สําหรับผูถ ือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อเปนผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ จะตองจองซื้อหุนสามัญ ไมเกินจํานวนที่ไดรับการจัดสรร
โดยผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนโดยยื่นใบจองซื้อหุน ไดที่บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) สํานักงาน
ใหญ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตามรายละเอียด ดังตอไปนี้
การจองซื้อ โดยยื่ นใบจองซื้อ หุน ผู จ องซื้อ จะตอ งกรอกรายละเอี ยดการจองซื้ อในใบจองซื้อ หุน ใหถู กต อ ง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติ บุคคลนั้ น พรอ มประทั บตราสํ าคัญของนิติบุค คล (ถ ามี) พรอมแนบใบรับ รองการจองซื้ อหุนของบริษัท ฯ
(Subscription Certificate) ที่ถูกจัดสงโดยนายทะเบียนของบริษัทฯ (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังตอไปนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่บัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น
ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 1 ปนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
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บริษัท บางกอกแรนช จํากัด (มหาชน)
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตามกฎหมาย
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่
มีรายไดจากการทํางาน หรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออก
หลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคล
เทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) พรอม
เอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะนําสงขอมูลที่ระบุขางตนใหแกศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอก
ขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 (ค)
ใหแกผูจองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผูจองซื้ออาจไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
- ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดที่สํานักงานใหญของบริษัท
หลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(2) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) ตามที่
อยูที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อโดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ 3
กรกฎาคม 2558 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการ
ถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน
- หากจองซื้อในวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะกําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชี
จองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่
บัญชีจองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะ
ดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ
ตอไป
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(4) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยการยื่นใบจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2558
(5) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ
และผูจองซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงินคาจองซื้อภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไวในขอ 6.7.4 (3)
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 6.7.4 (1) ถึง (5) ได
6.7.5

สําหรับกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย
ผูจองซื้อประเภทกรรมการและ/หรือผูบริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญไมเกินจํานวนที่ไดรับการจัดสรรจากบริษัทฯ โดยผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนโดย
ยื่นใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ตามรายละเอียดดังนี้
การจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุน ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่บัตรประจําตัว
ประชาชนหมดอายุใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- หากผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับ บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ซึ่งไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) แลวตามที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด กําหนดภายในระยะเวลาไมเกิน 2
ปนับจนถึงวันจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD
และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแก
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
- หากผูจองซื้อประสงคที่จะใชบริการของศูนยฝากหลักทรัพยโดยการฝากหลักทรัพยในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยสมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผูจองซื้อมีหนาที่ตองดําเนินการตาม
กฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการปองกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคล
สัญชาติอเมริกันที่มีร ายไดจากการทํางาน หรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผูจองซื้อจะตองกรอกขอมูลใน
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-

เอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคล
ธรรมดา พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด พรอม
เอกสารจองซื้ออื่นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะนําสงขอมูลที่ระบุขางตนใหแกศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ FATCA หรือ
กรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ขอ 6.10 (ค.) ให แก ผูจองซื้ อแทน ในกรณี นี้ ผู จองซื้อ อาจไมสามารถขายหุนที่ ได รับจั ดสรรในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนไดเริ่มซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
ตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 และวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2558

(2) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานใหญของบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ภายในระยะเวลา
จองซื้อ
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยจะตองชําระที่ราคา 8.80
บาทตอหุน โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ 6 กรกฎาคม 2558
เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อโดยชําระ
เปน (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ 3 หรือ 6 กรกฎาคม 2558 เทานั้น และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป หรือ (2) ชําระโดยการโอน
เงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3)
การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ของผูจองซื้อที่ฝากไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจอง
ซือ้
- หากจองซื้อตั้งแตเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 และตั้งแตเวลา 9.00 – 16.00 น.
ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปน (1)
ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือ (2) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อที่ฝากไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่
จะทําการจองซื้อ เทานั้น
ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (1) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ใหขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
เข าบั ญ ชีจ องซื้ อหุ น ที่ บ ริษั ท หลั ก ทรั พย ไทยพาณิช ย จํ า กัด จะกํ าหนดต อไป พรอ มระบุ ชื่อ นามสกุ ล ที่อ ยู และ
หมายเลขโทรศัพททสี่ ามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (2) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชี
จองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัดจะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจอง
ซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะดําเนินการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป
(4) บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัดเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ และผูจองซื้อ
ไมดําเนินการชําระเปนเงินคาจองซื้อภายในเวลาที่กําหนดตามที่ระบุไวในขอ 6.7.5 (3)
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(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 6.7.5 (1) ถึง (5) ได
6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุน ที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน และบุคคลทั่วไป ให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายที่
จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 6.6.1 และ 6.6.2
ในกรณีที่มีผูจองซื้อเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ผูถือหุนรายยอยเดิมของบริษัทฯ
และกรรมการหรือผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมอบหมาย และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
ที่จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 6.6.3 และ 6.6.4 และ 6.6.5
6.9
วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณ และกรรมการหรือผูบริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรราย
นั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผูจองซื้อไดใหไวกับผูจดั จําหนายหลักทรัพยรายนั้นๆ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปนผูรับจอง
ซื้อ ภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ย
ใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่
พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ เชน
หากไดมีการโอนคืนเงินคาจองซื้อดังกลาวเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไว
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูทรี่ ะบุในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจดั
จําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินค าจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการ
จัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่ อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ไมถูกตองหรือไม
เปนปจจุบัน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู
จองซื้อระบุไวในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคา
จองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปน
ผูรับจองซื้อ ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายผูจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14
วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตอง
ดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้นๆ นับแตวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ เชน
หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ หรือ
ฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ
อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามที่ไดระบุ
ไวในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ไมถูกตองหรือไมเปนปจจุบัน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(ค) ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องมาจากไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร เนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจอง
ซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ หากผู
จองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
(ง) กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุนหลักทรัพย
(1) กรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ ระบุไวในขอ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลัก ทรัพย บริษัทฯ และ/หรื อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน ใหถือวาผู
จองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
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(2) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําให บริษัทฯ ที่ออกหลั กทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 5
วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิ ด เหตุ ก ารณ ต าม (1) หรื อ (2) และผู จ องซื้ อได ใ ช สิ ท ธิ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจ องซื้อหุน ที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดย
ไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผู
จองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 14 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวั นที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผู
จองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงิน
คา จองซื้อ หุน ทางไปรษณี ย ล งทะเบีย นตามที่อ ยูที่ ร ะบุ ไ วใ นใบจองซื้ อ หรื อ ฐานข อ มูลที่ ได ให ไ วกั บ ผูจั ดจํ า หน า ย
หลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการ
จัดสงเช็ค ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ หรือฐานขอมูลที่ไดใหไวกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ไมถูกตองหรือไม
เปนปจจุบัน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนายทะเบียน
หลักทรัพยใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปน
ผลใหผูจองซื้อสามารถขายหุน สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุน
สามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายอยู ใน
กรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออก
ใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ
ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน สามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัทฯ ที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย ฯ อนุญาตใหหุน
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สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ฯ ในกรณีนี้ ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 (ค) ใหแกผู
จองซื้อแทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
(Issuer Account: A/C 600) กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลั กทรัพย ฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย ฯ อนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ฯ และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนดังกลาว
ออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะตองกรอก
ขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา
และนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสงใหผูจัดจําหนาย
พรอมเอกสารจองซื้ออื่ นๆ ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไม ประสงคจะกรอกหรือนําสงแบบสอบถามสําหรับตรวจสถานะ
FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน ในนามผูจองซื้อตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 (ค) ใหแกผูจองซื้อแทน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
ดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรทางไปรษณียล งทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่
ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนได
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนในนามผู
จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10 (ค) ใหแกผูจองซื้อแทน
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