บริษัท น้ําตาลบุรีรัมยจํากัด (มหาชน)

5.

การจองการจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขาย
หุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้สแควร
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000
โทรสาร 0-2631-1702

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [•]
ที่อยู [•]
ที่อยู [•]
โทรศัพท [•]
โทรสาร [•]
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5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป จํานวน [•] หุน ในราคาหุนละ [•] บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎใน
ขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน
(Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ
ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงินเศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจ หรือการดําเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอการจัด
จําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตนหรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ [5.9]
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น [•] บาทโดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการหลังจากวันที่บริษัทไดรับ
เงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน [•] หุนในราคาหุนละ [•] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน
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5.4

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย /1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน /2
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ /3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

/1
/2
/3

5.5

[•]
[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงินคาที่ปรึกษากฎหมายคาโฆษณาประชาสัมพันธเปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 15.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการ
จองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไปนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน
ก.ล.ต.) จากเว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ได
กอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก (1)
บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรร
หุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
บริษัทยอยของตนเองหรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนายและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
ทั้ ง หมดรวมทั้ ง จะไม จั ดสรรหุ น ให กั บ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ด ว ย ทั้ ง นี้ เป น ไปตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 3
สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจองการ
จัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามี
หุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบันเปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน
หากพบวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่จะ
จัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียวโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวขอ งและจะมีการแจงขาวให
นักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกันทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.5.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ไดและ
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.5.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายโดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ไดหรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแก
บุคคลใดก็ไดและหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.5.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ไดหรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากปรากฎวายังมี
จํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบันหรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุนโดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ
กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูเยาว
และของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในต างประเทศ: สํ าเนาหนั งสื อสํ าคั ญการจัดตั้งบริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรอง
สําเนาถูกตองสําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็คแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟทโดยเช็คแคชเชียรเช็คดราฟท
นั้นๆจะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คหรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคาร
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนดพรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือการโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่
ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
ใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงินการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อหรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัด
จําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนาย
หลั กทรัพยที่ ผูจองซื้อ ประสงค จะจองซื้อโดยผู จัดการการจั ดจํ าหนายและรับ ประกั นการจํ าหนายหรือ ผูจั ดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลั กฐานที่ แ สดงว ามี ก ารชํ าระค า จองซื้ อ หุ น มายื่ น ความจํ านงขอจองซื้ อ และชํ าระเงิ น ได ที่ ผูจั ด การการจั ดจํ าหน า ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
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5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุนโดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในต างประเทศ: สํ าเนาหนั งสื อสํ าคั ญการจัดตั้งบริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนพรอมแนบ
สําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดย
เอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแต
กรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปน (1) เงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2)
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟทนั้นๆ จะตองลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไว
ดานหลัง
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- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือการโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับ
ยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงินการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟทใหโอนเงินคาจองซื้อหรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัท
(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับ
จองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและลง
นามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตองและ/หรือ
กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูเยาวและ
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไมหมดอายุ(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อ ประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในต างประเทศ: สํ าเนาหนั งสื อสํ าคั ญการจัดตั้งบริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนา
ใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรอง
สําเนาถูกตองสําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตองและมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อและแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
สามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท
นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อและสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชี
ธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนดพรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของ [•] หรือ เวลา 9.00 น. – 15.00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือการโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงินการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหโอนเงินคาจองซื้อหรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ
เลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป
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(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุนมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจ
ของผู บ ริ ห ารของบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ได ม อบหมายบริ ษั ท หรื อ ผู จั ด การการจั ด จํ าหน ายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระ
คืนตามวิธีดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ(หรือที่เรียกวา“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจอง
ซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผู
จองซื้อหุนทุกรายผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงิน
คาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆหากไดมีการ
โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเชนขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3

กรณีผจู องซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อ
หุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนไดหรือ
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพยบริษัทและ/หรือผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุนสามัญใหถือวาผูจองซื้อไดใช
สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณี ที่ เกิ ดเหตุ ก ารณอื่ นใดที่ ทํ าให บ ริ ษั ทที่ อ อกหลั กทรั พย ตอ งระงั บ หรือ หยุ ดการเสนอขายหลั กทรั พย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจง
ความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว
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หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่
รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจอง
ซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติหรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะการจองซื้อหรือนับแต
วันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อภายใน
ระยะเวลาดังกลาวผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจอง
ซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆหากไดมีการโอน
เงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless
System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะ
ไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
ในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยูและออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซ้ือ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาวมิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิในการ
ฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
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(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการ
นําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญ
ตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดและหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนย
รับฝากหลักทรัพยกําหนด
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อบริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท
ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
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