บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

5.

การจองการจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จสูงสุด
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 02-695-5000
โทรสาร 02-631-1702
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5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-841-9000
โทรสาร 02-841-9090
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-658-9000
โทรสาร 02-646-9993
บริษัทหลักทรัพย แลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น M 11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 02-359-0000
โทรสาร 02-677-7223
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02-633-6555
โทรสาร 02-633-6660

5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของ
บริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไป จํานวน 169,182,500 หุน ในราคาหุนละ 6.80 บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่
ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยาง
แนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ
ตางๆตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงินเศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจ หรือการดําเนินงานของบริษัทที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนาย
ในครั้งนี้ หรือ
(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)

(ง) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือหนวยงานราชการสั่ง
ระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้จาก
เหตุในขอ (ก) – (ง) ขางตนหรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,513,230 บาทโดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการหลังจากวันที่บริษัท
ไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน 169,182,500 หุนในราคาหุนละ 6.80 บาท
1,150,441,000.00
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
38,538,543.80
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
1,111,902,456.20
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน
6.57

5.4

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย /1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขา และคาธรรมเนียมรายป
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ /2
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
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50,000.00
920,352.80
100,000.00
50,000.00
476,695.00
32,513,230.00
4,428,266.00
38,538,543.80

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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หมายเหตุ :

/1
/2

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ คาพิมพหนังสือชี้ชวน

และใบจอง เปนตน

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ5.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจอง
ซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจอง
ซื้อ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวนโหลด
(Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก (1) ผูมี
อุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับ
บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรร
ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนัก
ลงทุนสถาบัน หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจองซื้อ และหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซื้อ
และการติดตอนักลงทุน ทั้งระบบออนไลนและระบบโทรศัพทบันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อโดยตรง
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุน
สามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ
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บริษัทยอยของตนเองหรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนายและผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยใหตลอดจน
บุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมดรวมทั้งจะ
ไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑเงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการ
แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจองการจัดจําหนายและการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดก็ไดและหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ไดหรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ไดและหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ไดหรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากปรากฏวายังมี
จํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบันหรือผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เพิ่มเติม
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5.7

วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1

สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุนโดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูเยาว(ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมให
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ แนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให CUSTODIAN มาจองซื้อหุน ตองมีหนังสือมอบอํานาจให CUSTODIAN ดําเนินการ
แทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุนจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะตองมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุผูมี
อํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง อีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ใหผูจองซื้อดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตาม
ตั ว อย า งลายมื อ ชื่ อ ที่ ใ ห ไ ว กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย จั ด ส ง ใบจองซื้ อ หุ น ให ผู จั ด จํ า หน า ย โดยไม ต อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
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Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย เพื่อเปน
เอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทํา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อได
โดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย
ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและ
ขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ช) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยและ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดย
จะตองปฏิบัติตาม ดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่
ตองชําระราคา และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนและขอมูล
สรุปผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผู แ นะนํ า การลงทุ น ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต อ งตรวจสอบตั ว ตนของผู จ องซื้ อ ผ า นทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูล
การจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 5.7.2 (1) ขอ (ก) – (จ) ได
สวนที่ 3 หนา 11

บริษัท น้ําตาลบุรีรัมย จํากัด (มหาชน)

ภายหลังจากการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อ ผาน
ระบบโทรศัพทบันทึกเทปตามชองทางที่ผูจัดจําหนายแตละรายไดกําหนดไว
(ซ)

กรณีผูจองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชี Issuer Account : A/C 600 ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
-

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู

ออกหลักทรัพย
- แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้ อได ที่สํานักงานของผูจั ดการการจั ดจําหน ายและรับประกั นการจํ าหน ายหรือ ผูจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557
(3)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30
ตุลาคม 2557 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) โดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย (4) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
เทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คหรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนดพรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หากชําระเปน
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 29 ตุลาคม 2557
-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของวันที่
31 ตุลาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงิน Good Fund หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
กรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือ จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตองชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เทานั้น
ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจาก
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
(Good Fund) เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 แตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผู
จัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี
บริษัทตอไป
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ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระคา
จองภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 5.7.1(3)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.1(1) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ 5.7.1.(3)
หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. –
16:00น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อ
เปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4) หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุนโดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ และแบบฟอรมการรูจักลูกคาและตรวจสอบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) ตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาวหรือ
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจองซื้อ
แทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนพรอมแนบสําเนา
เอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสาร
ดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2557
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(3)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30
ตุ ล าคม 2557 ผู จ องซื้ อ สามารถชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ โดยชํ า ระเป น (1) การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น ผ า นระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทซึ่งสามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายเขาบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซื้อหุน ” พรอมทั้งเขียน
ชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังโดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 หากชําระเปน
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 29 ตุลาคม 2557
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
31 ตุลาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงินหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับ
ยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
ผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกราย
เขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เพื่อเรียกเก็บเงิน และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิการ
จองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระคาจองภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 5.7.2(3)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ 5.7.2(3)
หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
2557 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(5) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
5.7.2(1) – (4) หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื้อดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูเยาว(ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง
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สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมให
ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท(Certificate
of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ แนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให CUSTODIAN มาจองซื้อหุน ตองมีหนังสือมอบอํานาจให CUSTODIAN ดําเนินการ
แทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุนจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะตองมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุผูมี
อํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง อีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ
ไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ใหผู
จองซื้อดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จัดสงใบจองซื้อหุนใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอก
รายละเอียดถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test)กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนท่ีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User
Name) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อ
ไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
และขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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(ช) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพท
บันทึกเทป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website)
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะตองปฏิบัติตาม ดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตองแจงการจัดสรร
จํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ
การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญใน
หนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือจากหนังสือชี้
ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตองตรวจสอบตัวตน
ของผูจองซื้อ ผานทางโทรศัพท บันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วั นเดือ นปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิ ธีเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เมื่อรับคํายืนยันพรอม
รายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วัน
และเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 5.7.3 (1) ขอ (ก) – (จ) ได
ภายหลังจากการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับ
ผูจองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปตามชองทางที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดกําหนดไว
(ซ)

กรณีผูจองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชี Issuer Account : A/C 600 ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
-

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผู

ออกหลักทรัพย
- แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล
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(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2557
(3)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30
ตุลาคม 2557 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) การโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) โดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (4)
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ซึ่งสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็คหรือแคชเชียรเช็คหรือดราฟทใหขีดครอมสั่ง
จายเขาบัญชี “ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซื้อหุน “ พรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอ
ไดไวดานหลัง โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 29 ตุลาคม 2557 และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หาก
ชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 29 ตุลาคม 2557
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 30 ตุลาคม 2557 หรือเวลา 9:00 น. – 16:00 น.ของวันที่ 31
ตุลาคม 2557 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยการโอนเงิน Good Fund หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
กรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือ จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตอง
ชําระคาจองซื้อโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยู
กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเทานั้น
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมผาน ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน (Good Fund) เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1กําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขา
บัญชีบริษัทตอไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิการจอง
ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระคาจองภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 5.7.3 (3)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.3 (1) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ
5.7.3.(3) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม
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2557 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อ
หรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3
(1) – (4) หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ หรือไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรผานตน
โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อ โดยการโอนเขาบัญชีเงินฝากที่อยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือโอน
เงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน
หรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
เงิ น ฝากที่ อ ยู กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย หรื อ บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ผ า นระบบการโอนเงิ น อั ต โนมั ติ ( หรื อ ที่ เ รี ย กว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ
โดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่จายคาจองซื้อ
หุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญอัน
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนไดหรือเนื่องจาก
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.3

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพยบริษัทและ/หรือผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุนสามัญใหถือวาผูจองซื้อไดใช
สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพยหรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดผูจองซื้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิ กการจองซื้ อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุน
สามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผู
จองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือเขาบัญชีเงินฝากที่ผูจองซื้อมีอยูกับผูจัดจําหนาย กรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีหักเงินฝาก
ที่มีอยูกับผูจัดจําหนาย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม
(ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อภายในระยะเวลาดังกลาวผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆหากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีเงินฝากที่อยูกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย หรือบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ(หรือที่เรียกวา“Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงซึ่งไมใช
ความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยเพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless
System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญ
ของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่ งผูจองซื้อมีบัญชีซื้ อขายหลักทรัพยอ ยู
ในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู
ฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยูและออกหลักฐาน
การฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไวในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลั กทรั พย ที่ ผูจ องซื้ อ ประสงค จ ะฝากหุ นไว ใ นบั ญ ชี ข องบริ ษั ท หลั ก ทรั พย ดังกล าวมิ ฉะนั้ น แล วบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนํา
หุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพยและศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตาม
จํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดและหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่600 จะตองใชเวลาในการ
ดําเนินการ ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัททํา
การซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุน
สามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่ม
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผู
จองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
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