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  ส่วนท่ี 3 

ข้อมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์

1) รายละเอียดของหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

1.1 ลกัษณะส าคญัของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุ้นสามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามญัของบริษัทเอส 11 กรุ๊ป จ ากัด 
(มหาชน) (“บรษิทัฯ”) จ านวน 16,000,000 หุน้มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 5 บาทคดิเป็นรอ้ยละ 13.05 ของจ านวนหุน้สามญัที่
ออกและเรยีกช าระแลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

 
ชื่อผูเ้สนอขายหลกัทรพัย ์ : บรษิทัเอส 11 จ ากดั (มหาชน) (“บรษิทัฯ”) 
ประเภทหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย : หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัเอส 11 กรุ๊ป จ ากดั 

(มหาชน) 
จ านวนหุน้ออกใหม่ทีเ่สนอขาย : จ านวน 16,000,000 หุน้คดิเป็นรอ้ยละ13.05

ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด
ภายหลงัการเสนอขายในครัง้นี้โดยจะเสนอขาย
ต่อประชาชนทัง้จ านวน 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ : 5 บาท 
ราคาเสนอขาย : [] บาทต่อหุน้ 
มลูค่ารวมของหุน้ใหมท่ีเ่สนอขาย : []บาท 
ระยะเวลาเสนอขายหุน้ต่อประชาชน : วนัที ่[] 
   

1.2 สดัส่วนการเสนอขายหุ้น 

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน16,000,000 หุน้โดยบรษิทัฯในครัง้นี้เป็นการเสนอขายต่อประชาชนผ่าน
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 
6.2.1 และ 6.2.2 โดยมสีดัสว่นการเสนอขายหุน้สามญัในเบือ้งตน้ดงันี้ 

- เสนอขายต่อบุคคลทัว่ไป   ประมาณ   [] หุน้ 
- เสนอขายต่อผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ ประมาณ   [] หุน้ 

ทัง้นี้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการใช้ดุลยพนิิจในการเปลี่ยนแปลง
จ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทขา้งต้นหรอืเปลีย่นแปลงวธิกีารจดัสรรหุน้ตามรายละเอยีดที่
ก าหนดไวใ้นขอ้6.6 โดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆเช่นปรมิาณความต้องการซือ้หุน้สามญัของนักลงทุนในแต่ละประเภท
เป็นตน้เพื่อใหก้ารเสนอขายหลกัทรพัยค์รัง้นี้ประสบความส าเรจ็ 

ในการพจิารณาประเภทของผูล้งทุนใหย้ดึตามนิยามทีก่ าหนดดงัต่อไปนี้ 

บุคคลทัว่ไป หมายถึง บุคคลธรรมดาและ /หรือนิติบุคคลทัว่ไปบุคคลทัว่ไป รวมถึงผู้มีอุปการคุณที่มี
ความสมัพนัธท์างธุรกจิของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรอืผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย ไม่ว่าโดยตรงหรอืโดยออ้ม ไดแ้ก่ ลูกคา้ทีท่ าการซือ้ขายหลกัทรพัย์ ลูกคา้ดา้นวาณิชธนกจิ บรษิทัคู่คา้ ผูใ้ห้
ค าปรกึษาทางธุรกจิ ผูท้ีใ่หก้ารสนับสนุนดา้นขอ้มูลทางธุรกจิ และผูแ้นะน าธุรกจิดา้นการซือ้ขายหลกัทรพัยแ์ละวาณิช
ธนกจิ ทัง้ที่ตดิต่อปจัจุบนั เคยติดต่อ และคาดว่าจะได้ตดิต่อของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
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หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและบรษิทัในเครอืของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายทัง้นี้ไม่รวมถงึประชาชนทัว่ไปและ/หรอืบุคคลทัว่ไปทีเ่ป็นนักลงทุนสถาบนั
ตามค าจ ากดัความขา้งล่างและไม่รวมถึงการจดัสรรให้แก่ตนเองผู้บรหิารผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ผู้มอี านาจควบคุมและผู้ที่
เกีย่วขอ้งของบรษิทัฯตามทีก่ าหนดในประกาศของคณะกรรมการตลาดทุนทีท่จ.29/2551 เรื่องการจองการจดัจ าหน่าย
และการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ฉบบัลงวนัที่ 15 ธนัวาคม 2551 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ตลอดจนกองทุน
รวมซึ่งมลีกัษณะต้องหา้มตามที่ก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนที่ทธ . 70/2552 เรื่องหลกัเกณฑ์
เงื่อนไขและวธิกีารในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยล์งวนัที่ 3 สงิหาคม 2552 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯหมายถงึ 

(1)  พนกังานของบรษิทัฯและบรษิทัย่อย 
(2)  บุคคลธรรมดาและ/หรอืนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัฯและบรษิทัย่อยเช่นผูท้ีม่คีวามสมัพนัธ์

ทางการคา้ลกูคา้หรอืเจา้หนี้การคา้เป็นตน้ 
(3) บุคคลธรรมดาและ/หรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยตอ้งการชกัชวนใหเ้ป็นลกูคา้หรอืผูจ้ดัหา

วตัถุดบิของบรษิทัฯและบรษิทัยอ่ยในอนาคต 
(4)  บุคคลธรรมดาและ/หรอืนิตบิุคคลทีบ่รษิทัฯและบรษิทัย่อยพจิารณาแลว้ว่าสามารถใหค้วามชว่ยเหลอื

บรษิทัฯและบรษิทัย่อยในการประกอบธุรกจิไดท้ัง้ในปจัจุบนัและอนาคต 
(5)  บุคคลธรรมดาและ/หรอืนิตบิุคคลทีม่คีวามสมัพนัธอ์นัดกีบับรษิทัฯและบรษิทัย่อยและ/หรอืผูบ้รหิารของ

บรษิทัฯและบรษิทัย่อย 

ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยดงักล่าวจะต้องจองซือ้หุน้ผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 เท่านัน้โดยผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยสามารถซือ้หุน้ไดต้ามวธิกีาร
ทีร่ะบุไวใ้นขอ้6.7.3 และในการจดัสรรหุน้ใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯและบรษิทัย่อยจะอยู่ในดุลยพนิิจของผูบ้รหิาร
ของบรษิทัฯและ/หรอืบุคคลทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯไดม้อบหมายตามวธิกีารทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.6.3 ทัง้นี้ไม่รวมถงึการ
จดัสรรให้แก่ผู้บริหารผู้ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องกนัตามที่ก าหนดในประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 29/2551 เรื่องการจองการจดัจ าหน่ายและการจดัสรรหลกัทรพัยท์ีอ่อกใหม่ลงวนัที่ 
15 ธนัวาคม 2551 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
1.3 สิทธิผลประโยชน์และเง่ือนไขอ่ืน 

หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯจ านวน 16,000,000 หุน้ทีเ่สนอขายในครัง้นี้จะไดร้บัสทิธแิละผลประโยชน์ทาง
กฎหมายเท่าเทยีมกบัหุน้สามญัทีอ่อกและจ าหน่ายแลว้ของบรษิทัฯทุกประการ 

 
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามญัท่ีเสนอขาย 

บรษิัทฯมคีวามประสงคจ์ะน าหุ้นสามญัทีจ่ าหน่ายได้แลว้ทัง้หมดของบรษิัทฯไปจดทะเบยีนเป็นหลกัทรพัยจ์ด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรพัยฯ์”) โดยบรษิัทฯไดด้ าเนินการยื่นค าขออนุญาตและ
เอกสารประกอบต่อตลาดหลกัทรพัยฯ์เพื่อน าหลกัทรพัยเ์ขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์เมื่อวนัที ่9 เมษายน 2557
และบรษิทั ทรนีีตี้ แอ๊ดไวซอรี่2001 จ ากดั ในฐานะทีป่รกึษาทางการเงนิไดพ้จิารณาคุณสมบตัขิองบรษิทัฯในเบือ้งต้น
แลว้เหน็ว่าบรษิทัฯมคีุณสมบตัคิรบถว้นทีจ่ะน าหลกัทรพัยข์องบรษิทัฯเขา้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์
ฯไดต้ามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรพัยฯ์เรื่องการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธเิป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนพ.ศ. 2544 ลง
วนัที ่22 มกราคม 2544(รวมทัง้ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) และตามหนงัสอืเวยีนทีบ่จ.(ว) 10/2551 ลงวนัที ่20 กุมภาพนัธ์ 2551 
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เรื่องการปรบัปรุงหลกัเกณฑก์ารรับหลกัทรพัยเ์พื่อสนับสนุนการจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ทีจ่ะสามารถเขา้จด
ทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดย้กเวน้คุณสมบตัติามขอ้ 5(3) เรื่องการกระจายการถอืหุน้รายย่อย ซึง่บรษิทัฯ จะต้อง
มผีูถ้อืหุน้รายย่อยไม่น้อยกวา่ 1,000 รายและถอืหุน้รวมกนัไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 25 ของทุนช าระแลว้และผูถ้อืหุน้ดงักล่าว
โดยแต่ละรายตอ้งถอืหุน้ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ขาย ทัง้นี้ เมื่อบรษิทัฯ ไดจ้ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชน 
จะท าใหบ้รษิทัฯ มคีุณสมบตัคิรบถ้วนตามเกณฑก์ารกระจายหุน้รายย่อย บรษิัทฯ จะด าเนินการใหต้ลาดหลกัทรพัย์ฯ 
รบัหุน้สามญัของบรษิทัฯ เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนต่อไปบรษิทัฯ จงึยงัมคีวามไม่แน่นอนทีจ่ะไดร้บัอนุญาตจากตลาด
หลกัทรพัยฯ์ ใหเ้ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน 

 
1.5 ข้อมูลอ่ืนๆ 

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์เรื่องการห้ามผูบ้รหิารหรอืผู้ถอืหุน้และผูท้ี่เกีย่วขอ้งขายหุน้และ
หลกัทรพัยภ์ายในระยะเวลาทีก่ าหนดพ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) ก าหนด
หา้มผูถ้อืหุน้ทีถ่อืหุน้ก่อนวนัทีบ่รษิทัฯเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนต่อประชาชนในครัง้นี้น าหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีอ่าจแปลง
สภาพเป็นหุน้จ านวนรวมกนัเท่ากบัรอ้ยละ 55 ของทุนทีช่ าระแลว้ภายหลงัการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ออก
ขายภายในก าหนดระยะเวลา 1 ปีนับแต่วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯเริม่ท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์โดยภายหลงัจาก
วนัทีหุ่น้ของบรษิทัฯท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ครบก าหนดระยะเวลา  6 เดอืนบุคคลทีถู่กสัง่หา้มขายสามารถ
ขายหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ีถู่กสัง่หา้มขายไดใ้นจ านวนรอ้ยละ 25 ของจ านวนหุน้หรอืหลกัทรพัยท์ัง้หมดทีถู่กสัง่หา้มขาย
และสามารถขายสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดไดเ้มื่อครบก าหนดระยะเวลา 1 ปี 

 
2) ข้อจ ากดัการโอนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

หุน้สามญัของบรษิทัฯสามารถโอนไดโ้ดยเสรโีดยไม่มขีอ้จ ากดัการโอนเวน้แต่การโอนหุน้สามญัของบรษิทัฯจะ
กระท ามไิด้หากว่าการโอนหุน้ดงักล่าวจะมผีลท าใหส้ดัส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีม่ใิช่บุคคลสญัชาติไทยในบรษิัทฯมี
จ านวนเกนิกว่ารอ้ยละ49ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ 

การโอนหุน้ของบรษิทัฯจะสมบรูณ์เมื่อผูโ้อนไดส้ลกัหลงัใบหุน้โดยระบุชื่อผูร้บัโอนและลงลายมอืชื่อของผูโ้อนกบั
ผูร้บัโอนและสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ผูร้บัโอนการโอนหุน้จะใชย้นักบับรษิทัฯไดเ้มื่อบรษิทัฯไดร้บัค ารอ้งขอใหล้งทะเบยีนการ
โอนหุ้นแล้วและจะใช้ยนับุคคลภายนอกได้เมื่อบรษิัทฯได้ลงทะเบยีนการโอนหุ้นดงักล่าวไว้ในสมุดทะเบยีนหุ้นแล้ว
เท่านัน้บรษิทัฯจะลงทะเบยีนการโอนหุน้ดงักล่าวภายใน 14 วนันับแต่วนัไดร้บัการรอ้งขอนัน้หรอืหากบรษิทัฯเหน็ว่า
การโอนหุน้นัน้ไม่ถูกตอ้งสมบรูณ์บรษิทัฯจะแจง้แก่ผูย้ ื่นค ารอ้งขอภายใน 7 วนันบัแต่วนัไดร้บัการรอ้งขอนัน้การโอนหุน้
ที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็นไปตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยพ์.ศ.2535 (รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

 
3) ท่ีมาของการก าหนดราคาหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 

การเสนอขายหุน้สามญัของบรษิทัฯในครัง้นี้ทีร่าคา[]บาทต่อหุน้หากพจิารณาอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธิ
ต่อหุน้(Price to Earnings Ratio: “P/E”) คดิเป็น P/E ทีป่ระมาณ[] เท่าโดยค านวณก าไรสุทธต่ิอหุน้จากผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯในช่วง[] ไตรมาสล่าสดุยอ้นหลงั (ไตรมาส[] – [] ปี 255X) ซึง่เท่ากบั[] บาทต่อหุน้ (ค านวณ
บนฐานจ านวนหุน้ภายหลงัจากการเสนอขายหุน้สามญัต่อประชาชนในครัง้นี้ทัง้หมด122,600,000หุน้ (Fully Diluted)) 
อย่างไรกด็ผีลการด าเนินงานดงักล่าวค านวณจากฐานะทางการเงนิในอดตีโดยทีย่งัมไิดพ้จิารณาถงึผลการด าเนินงานใน
อนาคตซึง่เป็นปจัจยัส าคญัปจัจยัหน่ึงทีน่กัลงทุนควรพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการลงทุน 
4) ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นท่ีเสนอขาย 
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อตัราสว่นของบรษิทัทีป่ระกอบธรุกจิทีใ่กลเ้คยีงกบับรษิทัเอส 11กรุ๊ปจ ากดั (มหาชน) คอืบรษิทัทีด่ าเนินธุรกจิ
ใหบ้รกิารสนิเชื่อเช่าซือ้ไดแ้ก่ 

1)  บรษิทัฐติกิร จ ากดั (มหาชน) 
2)  บรษิทักรุ๊ปลสีจ ากดั (มหาชน) 
3)  บรษิทั กรุงไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) 
4)  บรษิทั ไมดา้แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) 
5)  บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) 
6)  บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) 

ตารางสรุปขอ้มูลทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบเป็นอตัราส่วนราคาหุน้ต่อก าไรสุทธต่ิอหุน้  (Price to Earnings Ratio: 
“P/E”) ดงันี้ 

บริษทั ตวัย่อ ราคาปิดตลาด 
(บาทต่อหุ้น)1 

อตัราส่วน P/E เฉล่ีย 
(เท่า)2 

1) บรษิทัฐติกิร จ ากดั (มหาชน) TK   
2) บรษิทักรุ๊ปลสีจ ากดั (มหาชน) GL   
3) บรษิทั กรงุไทยคารเ์รน้ท ์แอนด ์ลสี จ ากดั (มหาชน) KCAR   
4) บรษิทั ไมดา้แอสเซท็ จ ากดั (มหาชน) MIDA   
5) บรษิทั อะมานะฮ ์ลสิซิง่ จ ากดั (มหาชน) AMANAH   
6) บรษิทั เอเซยีเสรมิกจิลสีซิง่ จ ากดั (มหาชน) ASK   

ทีม่า: ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
หมายเหตุ:  1. ราคาปิดต่อหุน้เฉลีย่[] เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที[่] – ถงึวนัที[่] 
 2. อตัราสว่น P/E เฉลีย่[]เดอืนยอ้นหลงัตัง้แต่วนัที[่] – ถงึวนัที[่] 

 
5) ราคาหุ้นสามญัในตลาดรอง 

-ไม่ม-ี 
 
6) การจอง การจ าหน่าย และการจดัสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดวธิกีารจองซือ้
หุน้และวธิกีารจดัสรรหุน้ตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืชีช้วนฉบบัน้ีตามความเหมาะสมในกรณีทีเ่กดิปญัหาอุปสรรคหรอื
ขอ้จ ากดัในการด าเนินการทัง้นี้เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่นกัลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้ครัง้นี้
ประสบความส าเรจ็ 

 
6.1  วิธีการเสนอขายหลกัทรพัย ์

การเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนในครัง้นี้จะเสนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและ
ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

 
6.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

6.2.1  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
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 บริษทัหลกัทรพัย[์] 

6.2.2  ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 

 บริษทัหลกัทรพัย ์[] 

6.3  เง่ือนไขและค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
 

6.3.1  เง่ือนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิัทฯตกลงมอบหมายให้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผู้จดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2เป็นผูด้ าเนินการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯ
ซึง่การเสนอขายดงักล่าวจะเป็นการเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯจ านวน 16,000,000หุน้ใน
ราคาหุน้ละ[]บาทตามราคาทีป่รากฏในขอ้ 1 โดยผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.2 มขีอ้ตกลงยอม
รบัประกนัการจดัจ าหน่ายหุ้นประเภทรบัประกนัผลการจดัจ าหน่ายอย่างแน่นอนทัง้จ านวน  (Firm 
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผู้จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหุ้น 
(Underwriting Agreement)  

ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้นี้เมื่อ
เกิดเหตุการณ์ต่างๆตามที่ก าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ผู้จ ัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  
(Underwriting Agreement) ซึง่รวมถงึเหตุการณ์ดงัต่อไปนี้ 

(ก) เมื่อบรษิทัฯไม่สามารถปฏบิตัติามเงื่อนไขใดๆทีก่ าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย(Underwriting Agreement) 

(ข) เมื่อเกดิเหตุสดุวสิยัการเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัทางดา้นการเงนิเศรษฐกจิหรอืการเมอืงทัง้
ในประเทศและต่างประเทศหรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมนียัส าคญัในธุรกจิหรอืการด าเนินงานของ
บรษิทัฯทีอ่าจมผีลกระทบต่อการจดัจ าหน่ายในครัง้นี้ 

(ค)  เมื่อมเีหตุทีท่ าให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รอืหน่วยงาน
ราชการสัง่ระงบัหรอืหยุดการเสนอขายหลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถส่งมอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขาย
ไดห้รอื 

(ง)  เมื่อมกีารยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting 
Agreement) 

 
ทัง้นี้รายละเอยีดและเงื่อนไขในการยกเลกิการเสนอขายหุน้สามญัและการจดัจ าหน่ายหุน้สามญัดงักล่าว
ขา้งต้นจะเป็นไปตามรายละเอยีดและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่าย (UnderwritingAgreement) 
 
ในกรณีทีผู่จ้ดัการการจดัหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายยกเลกิการเสนอขายหรอืการจดัจ าหน่ายหุ้น
สามญัในครัง้นี้จากเหตุในขอ้ (ก) – (ง) ขา้งต้นหรอืเหตุอื่นทีร่ะบุไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย (UnderwritingAgreement)ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้ทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แต่
ละรายทีจ่องซือ้หุน้ตามรายละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.9 
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6.3.2  ค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์

บรษิทัฯตกลงจ่ายเงนิค่าตอบแทนการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่) 
ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 เป็นจ านวนเงนิรวมทัง้สิน้ประมาณ[] บาทโดยการช าระเงนิดงักล่าวจะเป็นไป
ตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย (Underwriting Agreement) 

 
6.3.3  ประมาณการจ านวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯจะได้รบั 

จ านวนเงินค่าหุ้นท่ีบริษทัฯจะได้รบัโดยประมาณ(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
หุน้จ านวน16,000,000 หุน้ในราคาหุน้ละ[]บาท     []บาท 
หกัค่าตอบแทนในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์     [] บาท 
จ านวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บั(ก่อนหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ)     []บาท 
จ านวนเงนิค่าหุน้ทีบ่รษิทัฯจะไดร้บัต่อหุน้ (ก่อนหกัค่าใชจ้่ายอื่นๆ)    []บาทต่อหุน้ 
 

6.4  ประมาณการค่าใช้จา่ยในการเสนอขายหลกัทรพัย ์(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนในส่วนของบริษทัฯ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ค่าธรรมเนียมค าขออนุญาตเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่     []บาท 
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้    []บาท 
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบยีนเพิม่ทุน       []บาท 
ค่าธรรมเนียมการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยประมาณ  []บาท 
ค่าพมิพห์นงัสอืชีช้วนใบจองซือ้หุน้และเอกสารอื่นๆโดยประมาณ    []บาท 
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน *   []บาท 
ค่าธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีน *     []บาท 
ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ       []บาท 
รวมค่าใชจ้่ายทัง้สิน้ประมาณ        []บาท 
หมายเหตุ :  * ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี 
 ** ค่าใชจ้่ายอื่นๆรวมถงึค่าธรรมเนียมทีป่รกึษาทางการเงนิค่าทีป่รกึษากฎหมายค่าตอบแทนนาย

ทะเบยีนหุน้ค่าโฆษณาประชาสมัพนัธค์่าธรรมเนียมรายปีของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนและ
ค่าใชจ้่ายอื่นๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้เป็นตน้ 

 
6.5  วิธีการขอรบัหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรพัย ์

ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

สามารถตดิต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซือ้หุ้นสามญัได้ทีส่ านักงานของผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2 ในช่วงเวลา 9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที[่] 2557ถงึวนัที[่] 2557 

 
ส าหรบัผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯ 
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สามารถติดต่อขอรบัหนังสอืชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามญัได้ที่ส านักงานของผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุในขอ้ 6.2.1 ในช่วงเวลา9.00 น. ถงึ 16.00 น. ของวนัที[่]2557ถงึวนัที[่] 
2557 
 
ทัง้นี้บุคคลทัว่ไปนักลงทุนสถาบนัและผูม้อีุปการคุณสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสอืชีช้วนซึง่มขีอ้มูล
ไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่  
www.sec.or.th เพื่อศกึษารายละเอยีดการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นี้ไดก้่อนท าการจองซือ้หุน้สามญั 

 
6.6  วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย  

การจดัสรรหุน้สามญัทีเ่สนอขายผ่านผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายในครัง้นี้แบ่งออกเป็น 2สว่นกล่าวคอืจดัสรรใหแ้ก่ (1) บุคคลทัว่ไปและ (2) ผูม้อีุปการคุณ
ของบรษิทัฯ 
 
นอกจากนี้การจดัสรรหุน้สามญัโดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายจะอยู่ภายใตเ้กณฑด์งันี้ 

 
(1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจพจิารณาเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีเ่สนอขาย

ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทโดยพจิารณาจากปจัจยัต่างๆเช่นปรมิาณความต้องการซือ้หุน้ของนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทและการเคลื่อนไหวของดชันีตลาดหลกัทรพัยฯ์เป็นต้นทัง้นี้เพื่อใหก้ารเสนอ
ขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี้ประสบความส าเรจ็สงูสดุ 

(2) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายและผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายจะ
ไม่จดัสรรหุน้ทีเ่สนอขายใหแ้ก่ตนเองผู้จดัจ าหน่ายทีร่่วมจดัจ าหน่ายกรรมการผูบ้รหิารผู้ถอืหุน้ราย
ใหญ่ผูม้อี านาจควบคุมบรษิทัใหญ่บรษิทัย่อยของตนเองหรอืของผูจ้ดัจ าหน่ายทีร่่วมจดัจ าหน่ายและ
ผูท้ีเ่กีย่วขอ้งและกองทุนรวมซึง่มลีกัษณะต้องหา้มตลอดจนบุคคลทีถู่กหา้มมใิหจ้ดัสรรหุน้ใหเ้วน้แต่
เป็นการจดัสรรหุน้ทีเ่หลอืจากการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทัง้หมดรวมทัง้จะไม่จดัสรรหุน้ใหก้บัผูบ้รหิารผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ผู้มีอ านาจควบคุมบริษัทใหญ่และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯและกองทุนรวมซึ่งมี
ลกัษณะต้องห้ามรวมถึงบริษัทย่อยของบริษัทฯด้วยทัง้นี้เป็นไปตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ใน
ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่ธ. 70/2552 เรื่องหลกัเกณฑเ์งื่อนไขและวธิกีารในการจดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์ลงวนัที่ 3 สงิหาคม 2552 (รวมถึงที่มกีารแก้ไขเพิม่เติม) และประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทุนทีท่จ. 29/2551 เรื่องการจองการจดัจ าหน่ายและการจดัสรรหลกัทรพัย์
ทีอ่อกใหม่ลงวนัที ่15 ธนัวาคม 2551(รวมถงึทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 

(3) ภายหลงัจากการปิดรบัจองซื้อหุ้นส าหรบัผู้จองซื้อในแต่ละประเภทผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายอาจพจิารณาเปิดรบัจองซื้อหุ้นเพิม่เตมิส าหรบัผูจ้องซื้อประเภทใดประเภท
หนึ่งหรอืเปลีย่นแปลงจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งเช่นหากพบว่ามหีุ้น
เหลอืจากการจดัสรรในส่วนของผู้ลงทุนผู้มอีุปการคุณของบรษิัทฯแต่มผีู้สนใจจองซื้อหุ้นเกนิกว่า
จ านวนทีจ่ะจดัสรรส าหรบัสว่นของบุคคลทัว่ไปในสว่นของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายเป็นตน้ทัง้นี้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายแต่เพยีงผูเ้ดยีวโดยปฏบิตัติามกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งและจะมกีารแจง้ข่าวใหผู้้
ลงทุนทีเ่กีย่วขอ้งไดท้ราบโดยทัว่กนัทางสือ่ต่างๆทีเ่หมาะสมต่อไป 
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(4) การจดัสรรหุน้ในครัง้นี้เป็นการปฏบิตัเิพื่อใหส้อดคลอ้งกบัคุณสมบตัทิีก่ าหนดตามขอ้ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถอืหุน้รายย่อยภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยฯ์เรื่องการรบัหุน้สามญัหรอืหุน้บุรมิสทิธิ
เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนพ.ศ. 2544 ลงวนัที ่22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) 
 

6.6.1  วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่บุคคลทัว่ไป 

การจดัสรรหุน้ใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปใหอ้ยู่ในดุลพนิิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
หรอืผูจ้ดัหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการ
คุณผูท้ีเ่ป็นลกูคา้หรอืคาดว่จะเป็นลกูคา้ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผูจ้ดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผูม้คีวามสมัพนัธ์ทางธุรกจิก่อนจงึจดัสรรแก่บุคคลอื่นๆต่อไป
โดยจะจดัสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรอืในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ด้หรอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดกไ็ดท้ัง้นี้จ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่บุคคลทัว่ไปจะมจี านวนขัน้ต ่า 1,000 หุน้และเพิม่เป็นจ านวน
ทวคีณูของ 100 หุน้ 

 
หากยอดจองซือ้หุน้ของบุคคลทัว่ไปครบตามจ านวนทีก่ าหนดแลว้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 6.2.2 
ขอสงวนสทิธใินการปิดรบัจองซือ้หุน้ก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.6.2 วิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์ห้แก่ผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้มอีุปการคุณของบรษิัทฯให้อยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิัทฯและ /หรือ
บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯหรอืกรรมการผูม้อี านาจลงนามของบรษิทัฯโดยจะท า
การจดัสรรหุน้ใหก้บับุคคลใดและ/หรอืในจ านวนมากน้อยเท่าใดกไ็ดห้รอืจะปฏเิสธการจดัสรรหุน้ใหก้บั
บุคคลใดกไ็ดโ้ดยจ านวนหุน้ทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯจะมจี านวนขัน้ต ่า  1,000 หุน้และ
เพิม่เป็นทวคีูณของ 100 หุน้และหากปรากฏว่ายงัมจี านวนหุน้คงเหลอืภายหลงัการจดัสรรใหแ้ก่ผูม้อีุป
การคุณของบริษัทฯขา้งต้นผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายอาจพิจารณาจดัสรร
จ านวนหุน้คงเหลอืดงักล่าวใหแ้ก่นกัลงทุนสถาบนัหรอืบุคคลทัว่ไปเพิม่เติม 

 
6.7  วนัและวิธีการจองและการช าระเงินค่าจองซ้ือ 

6.7.1 ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลทัว่ไปจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 
 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุน้และจะต้องเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 
หุ้นโดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลใบจองซือ้จะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล(ถา้ม)ี ทัง้นี้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ดงันี้ 

ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 
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ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องหรอืในกรณีที่
ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชนใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัหรอื
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนจะต้องแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นที่
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องและ/หรอืกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว์
ทีม่บีตัรประจ าตวัประชาชนจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาว์
และของผูป้กครอง(บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 
ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล  
(ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนงัสอืเดนิทางทีย่งั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดงักล่าวพร้อมรบัรองส าเนา
ถูกตอ้ง 

 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล(Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถึงวนัยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสอื
เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวพรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 

 
ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ NotaryPublic หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรบัรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความ
ถูกตอ้งของเอกสารและใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้
จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้องท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนบัจนถงึวนัยื่นใบจอง
ซือ้และแนบส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 
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กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆกบัผูจ้ดัจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ6.2และได้ผ่านขัน้ตอนการรู้จ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer &Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง(Suitability Test) กบัผูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัย์แล้วผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและลง
ลายมอืชื่อเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หลกัทรพัยใ์หแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีจ่ะท าการ
จองซือ้ 
 
ทัง้นี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งต้นผูจ้องซือ้จะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อ
ใหค้รบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งันี้ 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุหรอืหนังสอืรบัรองกรณีนิตบิุคคลตามที่
ระบุในเอกสารประกอบการจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกี่ยวกบัลูกค้า (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence:KYC/CDD) 

(3) แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 
 

การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านช่องทางเวบ็ไซต์ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ (ถ้าม)ี โดยผูจ้องซือ้
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามที่
ระบุไวใ้นขอ้6.2 ซึง่ผ่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้ 
(Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC / CDD) และไดด้ าเนินการจดัท า
แบบประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยก์่อนการ
จองซื้อและผู้จองซื้อต้องยนืยนัว่าได้ศกึษาขอ้มูลเกี่ยวกบัการเสนอขายหุ้นเพิม่ทุนในหนังสอืชี้
ชวนหรอืเอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัขอหลกัทรพัย์ (Fact Sheet) เป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ก่อนการส่ง
ค าสัง่จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนามในใบจอง
ซือ้ (hard copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ 

 
การจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป 

ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หน้าทีผู่แ้นะน าการลงทุนหรอื Investment Consultant (IC) ของ
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยโ์ดยยนืยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัทบ์นัทกึเทปได้ (ถ้าม)ี โดยผูจ้องซือ้
จะตอ้งเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืบญัชปีระเภทอื่นๆกบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามที่
ระบุไวใ้นขอ้6.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบั
ลูกคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence :KYC / CDD) และไดด้ าเนินการ
จดัท าประเมนิความสามารถรบัความเสีย่ง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยเ์ป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ก่อนการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปโดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูลและลง
นามในใบจองซือ้ (hard copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ 
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(ข)  ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีส่ านกังานสาขาและเวบ็ไซต์ (Website) ของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 
หรอื 6.2.2 

 
- กรณีจองซือ้ผ่านการกรอกใบจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้คอืตัง้แต่เวลา 9:00 น. 

– 16:00 น. ของวนัที[่] ถงึวนัที[่] 
- กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้

ตัง้แต่เวลา 9:00 น. –16:00 น. ของวนัที[่] ถงึวนัที[่] 
- กรณีจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปสามารถจองซือ้ภายในระยะเวลาการจองซือ้

ตัง้แต่เวลา 9:00 น. –16:00 น. ของวนัที[่] ถงึวนัที[่] 
 

(ค)  ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้โดยวธิชี าระเงนิมดีงันี้ 

- หากท าการจองซือ้ในวนัที[่] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลา 11:00 น. ของวนัที[่]
ผูจ้องซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงนิสดหรอืการโอนเงนิ (2) การโอน
เงนิผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็แคชเชยีร์
เชค็ (หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอืดร๊าฟทโ์ดยเชค็แคชเชยีรเ์ชค็ดร๊าฟทน์ัน้ๆจะต้องลง
วนัที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อและสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักงานหกับญัชีใน
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ทัง้นี้การช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็หรอื
แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟทใ์หข้ดีคร่อมสัง่จา่ยบญัชธีนาคารทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละราย
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ก าหนดพรอ้มทัง้เขยีนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อได้
ไวด้า้นหลงัหรอื (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 11:00 น. ของวนัที[่] หรอืเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที่
[]ผูจ้องซือ้จะต้องช าระค่าจองซือ้ดว้ยเงนิสดหรอืการโอนเงนิหรอืการโอนเงนิผ่านระบบการ
โอนอตัโนมตัิ (AutomaticTransfer System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผู้จองซื้อเท่านัน้ทัง้นี้การช าระเงนิค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์อง
ผู้จองซื้อจะกระท าได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบญัชเีพื่อซื้อขายหลกัทรพัย์กบัผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อ
ช าระค่าภาระผกูพนัโดยอตัโนมตัแิละระบบการโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ใน
วนัจองซือ้ 

 
(ง)  ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ 

(Automatic TransferSystem หรอื ATS) เชค็แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟทใ์หโ้อนเงนิค่าจองซือ้หรอื
ขดีคร่อมและสัง่จ่ายเชค็เขา้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 
6.2 ก าหนดซึง่ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชือ่และเลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์
ทีผู่้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อโดยผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผู้จดั
จ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายแต่ละรายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในส่วน
ของตนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิทัฯภายหลงัจากการจองซือ้ต่อไป 
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(จ)  ผูจ้องซือ้ต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่าจองซือ้ในขอ้ 
(ค) หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้หุน้มายื่นความจ านงขอจองซือ้และช าระเงนิได้ที่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรอื 6.2.2 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวนัที[่]ถงึวนัที[่]โดยใน
การจองซื้อเจ้าหน้าที่ที่รบัจองซื้อจะลงลายมอืชื่อรบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซื้อหุ้น
สามญัใหแ้ก่ผู้จองซื้อยกเวน้ผูจ้องซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทปทีช่ าระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื 
ATS)ซึง่ผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งน าสง่ใบจองซือ้หรอืเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 
(ฉ) ผูท้ีย่ ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้จะยกเลกิการจองซือ้และขอเงนิคนื

ไม่ได้ทัง้นี้ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายหรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายมสีทิธยิกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 
6.7.2 ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯจะตอ้งปฏบิตัติามวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(ก) ผูจ้องซือ้จะต้องจองซือ้หุน้ขัน้ต ่าจ านวน 1,000 หุน้และจะต้องเพิม่เป็นจ านวนทวคีูณของ 100 
หุ้นโดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อหากผู้จองซือ้เป็นนิติบุคคลใบจองซือ้จะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลง
นามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล(ถา้ม)ี ทัง้นี้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ดงันี้ 
 
ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตไิทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องหรอืในกรณีที่
ไม่มบีตัรประจ าตวัประชาชนใหแ้นบส าเนาทะเบยีนบา้นทีม่เีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัหรอื
ส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเีลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพรอ้มลงนามรบัรองส าเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ที่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชนจะต้องแนบสาเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุของผูป้กครอง (บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นที่
ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องและ/หรอืกรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาว์
ทีม่บีตัรประจ าตวัประชาชนจะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไม่หมดอายุของผูเ้ยาว์
และของผูป้กครอง(บดิา/มารดา) และส าเนาทะเบยีนบา้นทีผู่เ้ยาวอ์าศยัอยู่พรอ้มใหผู้ป้กครองลง
นามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง) 
 
ผูจ้องซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาตต่ิางดา้ว 

ส าเนาใบต่างดา้วหรอืหนงัสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกต้อง  (กรณีผู้
จองซือ้เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานทีแ่สดงว่าสามารถจองซือ้หุน้ไดโ้ดยถูกตอ้งตามกฎหมาย) 
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ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย 

ส าเนาหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพาณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีก่อนวนัจองซือ้พรอ้มลงนาม
รบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิตบิุคคล  
(ถา้ม)ี พรอ้มแนบส าเนาบตัรประจ าตวั 
ประชาชนส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  (แลว้แต่กรณี) ของผู้มี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
ผูจ้องซือ้ประเภทนิตบิุคคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ 

ส าเนาหนงัสอืส าคญัการจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืหนังสอืแสดงความเป็น
นิตบิุคคล(Affidavit) และรายชื่อผูม้อี านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมอืชื่อทีอ่อกไม่เกนิ 1 ปีนับ
จนถึงวนัยื่นใบจองซื้อพร้อมลงนามรบัรองส าเนาถูกต้องโดยผูม้อี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้
และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี)พร้อมแนบส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสอื
เดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวพรอ้มรบัรอง
ส าเนาถูกตอ้ง 
 
ส าเนาเอกสารประกอบทีล่งลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบัการรบัรองลายมอืชื่อ
โดยเจ้าหน้าที่ NotaryPublic หรอืหน่วยงานอื่นใดที่มอี านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้
จดัท าหรือรับรองความถูกต้องท าการรบัรองลายมือชื่อของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความ
ถูกตอ้งของเอกสารและใหเ้จา้หน้าทีข่องสถานทตูไทยหรอืสถานกงสลุไทยในประเทศทีเ่อกสารได้
จดัท าหรอืรบัรองความถูกต้องท าการรบัรองลายมอืชื่อและตราประทบัของเจ้าหน้าที่  Notary 
Public หรอืหน่วยงานอื่นใดทีไ่ดด้ าเนินการขา้งตน้ซึง่ตอ้งมอีายุไม่เกนิ 1 ปีนบัจนถงึวนัยื่นใบจอง
ซือ้และแนบส าเนาใบต่างดา้วหรอืส าเนาหนังสอืเดนิทางทีย่งัไม่หมดอายุ  (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ านาจลงนามของนิตบิุคคลดงักล่าวพรอ้มรบัรองส าเนาถูกตอ้ง 
 
ทัง้นี้การจองซือ้หุน้ของผูจ้องซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณตามขอ้ 6.7.3 นี้ไม่เป็นการตดัสทิธผิูจ้อง
ซือ้ประเภทผูม้อีุปการคุณในการจองซือ้หุน้เพิม่เตมิตามขอ้ 6.7.1 และขอ้ 6.7.2 
 
การจองซือ้โดยวธิกีรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรอืต่างประเทศเป็นผูท้ีม่บีญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยห์รอืเปิดบญัชอีื่นๆกบัผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้6.2.1และไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลูกคา้
และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลูกคา้(Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD) และไดด้ าเนินการจดัท าแบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง 
(Suitability Test) กบัผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ลว้ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะต้องกรอกรายละเอยีดใน
เอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการจองซื้อหลกัทรัพย์ให้แก่ผู้จ ัด
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีจ่ะท าการจองซือ้ 
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ทัง้นี้หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทีก่ล่าวขา้งตน้ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกเอกสารประกอบการจองซือ้
ใหค้รบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมอืชื่อผูจ้องซือ้ใหแ้กผู่จ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยด์งันี้ 

(1) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนทีย่งัไมห่มดอายุหรอืหนงัสอืรบัรองกรณีนิตบิุคคลตามที่
ระบุในเอกสารประกอบการจองซือ้พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เทจ็จรงิเกีย่วกบัลกูคา้ (Know Your Customer & 
Customer Due Diligence:KYC/CDD) 

(3) แบบประเมนิความสามารถในการรบัความเสีย่ง (Suitability Test) 
 

(ข)  ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้น
ขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที[่]ถงึวนัที[่] 

 
(ค)  ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงนิค่าจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ านวนทีจ่องซือ้โดยวธิชี าระเงนิมดีงันี้ 

- หากท าการจองซือ้ในวนัที[่]เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรอืก่อนเวลา 11:00 น. ของวนัที[่]ผู้
จองซือ้สามารถช าระเงนิค่าจองซือ้โดยช าระเป็น (1) เงนิสดหรอืการโอนเงนิ (2) การโอนเงนิ
ผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) (3) เชค็แคชเชยีรเ์ชค็ 
(หรอืทีเ่รยีกว่า “เชค็ธนาคาร”) หรอืดร๊าฟทโ์ดยเชค็แคชเชยีรเ์ชค็ดร๊าฟทน์ัน้ๆจะต้องลงวนัที่
ภายในระยะเวลาการจองซื้อและสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภ้ายใน 1 วนัท าการเท่านัน้ทัง้นี้การช าระเงนิค่าจองซื้อเป็นเชค็หรอื
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ให้ขดีคร่อมสัง่จ่ายบญัชีธนาคารที่ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไว้ในขอ้ 6.2.1 ก าหนดพร้อมทัง้เขยีนชื่อนามสกุลและ
หมายเลขโทรศพัทท์ีต่ดิต่อไดไ้วด้า้นหลงัหรอื (4) การหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัย์
ของผูจ้องซือ้ 

- หากท าการจองซือ้หลงัเวลา 11:00 น. ของวนัที[่]หรอืเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวนัที[่]
ผูจ้องซือ้จะตอ้งช าระค่าจองซือ้ดว้ยเงนิสดหรอืการโอนเงนิหรอืการโอนเงนิผ่านระบบการโอน
อตัโนมตั ิ (AutomaticTransfer System หรอื ATS) หรอืการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขาย
หลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้เท่านัน้ 

 
ทัง้นี้การช าระเงนิค่าจองซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื 
ATS) และการหกัเงนิฝากในบญัชซีือ้ขายหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้จะกระท าไดเ้ฉพาะผูจ้องซือ้ทีไ่ด้
เปิดบญัชเีพื่อซือ้ขายหลกัทรพัยก์บัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 ทีไ่ดด้ าเนินการแจง้ความประสงคใ์หโ้อนเงนิเพื่อช าระค่าภาระผูกพนัโดยอตัโนมตัิ
และระบบการโอนเงนิอตัโนมตัดิงักล่าวมผีลใชบ้งัคบัแลว้ในวนัจองซือ้ 
 

(ง) ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ 
(Automatic TransferSystem หรอื ATS) เชค็แคชเชยีรเ์ชค็หรอืดร๊าฟทใ์หโ้อนเงนิค่าจองซือ้หรอื
ขดีคร่อมและสัง่จ่ายเชค็เขา้บญัชจีองซือ้หุน้ทีผู่จ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ก าหนดซึง่ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ญัชจีองซือ้ไดจ้าก
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหน่ายโดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
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การจ าหน่ายจะเป็นผูท้ าการโอนเงนิของยอดจองซือ้รวมในสว่นของตนเขา้บญัชจีองซือ้หุน้สามญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯภายหลงัจากการจองซือ้ต่อไป 

 
(จ)  ผูจ้องซือ้ต้องน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มเงนิค่าจองซือ้ในขอ้ 

(ค) หรอืหลกัฐานทีแ่สดงว่ามกีารช าระค่าจองซือ้หุน้มายื่นความจ านงขอจองซือ้และช าระเงนิไดท้ี่
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ตัง้แต่เวลา 9:00 น. 
– 16:00น. ของวนัที[่]ถงึวนัที[่]โดยในการจองซือ้เจา้หน้าทีท่ี่รบัจองซือ้จะลงลายมอืชื่อรบัจอง
เพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 
(ฉ)  ผูท้ีย่ ื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้จะยกเลกิการจองซือ้และขอเงนิคนื

ไม่ไดท้ัง้นี้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้  6.2.1 มสีทิธิ
ยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ทีด่ าเนินการไม่ครบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 
6.8  การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจ้องซ้ือหลกัทรพัยเ์กินกวา่จ านวนหลกัทรพัยท่ี์เสนอขาย 
 

6.8.1  ส าหรบับุคคลทัว่ไป 

ในกรณีทีม่กีารจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขายแก่บุคคลทัว่ไปให้อยู่ในดุลยพนิิจ
ของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยแ์ต่ละรายในสว่นของตนตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 

 
6.8.2 ส าหรบัผูมี้อปุการคณุของบริษทัฯ 

ในกรณีทีก่ารจองซือ้หุน้สามญัเกนิกว่าจ านวนหุน้สามญัทีเ่สนอขายแก่ผูม้อีุปการคุณของบรษิทัฯใหอ้ยู่ใน
ดุลยพนิิจของผู้บริหารของบรษิัทฯและ/หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทฯได้มอบหมายบริษัทฯหรือ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 

 
6.9  วิธีการคืนเงินค่าจองซ้ือหลกัทรพัย ์
 

6.9.1  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญั 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจาก
ผูจ้องซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัรายนัน้ๆจะด าเนินการใหม้กีารคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัผ่านตน
โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆตามทีผู่จ้องซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้กล่าวคอืการโอนเงนิค่าจอง
ซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer 
System” หรอื “ATS”) หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้และ
สง่ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้ภายใน 14 วนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการ
จองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่าง
ส านักหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถ้าม)ี ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผู้
จองซือ้ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนันับจากวนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ผูจ้องซือ้จะไดร้บัดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีโดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทีไ่ม่ไดร้ับการจดัสรรคนืนับจาก
วนัทีพ่น้ก าหนดเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถงึ (แต่ไม่รวม)วนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งต้น
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อย่างไรกด็ไีม่ว่าในกรณีใดๆหากไดม้กีารโอนเงนิค่าจองซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการ
โอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจอง
ซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีร่ะบุในใบจองซือ้โดยถูกต้องแลว้ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคนืเงนิค่าจอง
ซือ้แลว้โดยชอบและผูจ้องซือ้จะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป 

 
ทัง้นี้หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อหรอืการสูญหายในการจดัส่ง
เช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจ าหน่ายหลักทรพัย์เช่นข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่
ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผิดพลาดดงักล่าว 

 
6.9.2  กรณีผูจ้องซ้ือได้รบัการจดัสรรหุ้นสามญัน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามญัท่ีจองซ้ือ 

 
ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจาก
ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นรายนัน้ๆจะด าเนินการให้มกีารคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามญัในส่วนที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซื้อหุ้นทุกรายผ่านตนโดยไม่มดีอกเบี้ยและ /หรอืค่าเสยีหายใดๆตามที่ผู้
จองซือ้ระบุไวใ้นใบจองซือ้กล่าวคอืการโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการ
โอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอืจ่ายเป็นเชค็ขดีคร่อม
เฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้และส่งทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้น
ใบจองซื้อภายใน 14 วนันับจากวนัสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รบัผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิหรอืค่าธรรมเนียมการเรยีกเกบ็เชค็ต่างส านกัหกับญัชหีรอืเชค็ต่างธนาคาร (ถา้
ม)ี ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนืเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลา 14 วนันับจาก
วนัสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ผู้จองซือ้จะได้รบัดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยค านวณจาก
จ านวนเงนิค่าจองซือ้หุน้สามญัทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรคนืนบัจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลา 14วนัดงักล่าวจนถงึ
วนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าวขา้งตน้อย่างไรกด็ไีม่ว่าในกรณีใดๆหากไดม้กีารโอนเงนิค่าจอง
ซือ้เขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตัิ (หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer 
System” หรอื “ATS”)หรอืส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามทีร่ะบุในใบจองซือ้โดย
ถูกต้องแล้วให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบัคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป 
 
ทัง้นี้หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซื้อหรือการสูญหายในการจดัส่ง
เช็คซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดัจ าหน่ายหลักทรพัย์เช่นข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่
ครบถว้นตามไดร้ะบุไวใ้นใบจองซือ้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาดดงักล่าว 

 
6.9.3  กรณีผูจ้องซ้ือไม่ได้รบัการจดัสรรหุ้นเน่ืองมาจากการท่ีไมส่ามารถเรียกเกบ็เงินค่าจองซ้ือหุ้น

ตามเชค็ท่ีจ่ายค่าจองซ้ือหุ้นหรอืเน่ืองจากการปฏิบติัผิดเง่ือนไขการจองซ้ือ 
 

ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ในสว่นของตนแต่ละรายซึง่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจาก
ผูจ้องซือ้ที่ไม่ได้รบัการจดัสรรหุน้รายนัน้ๆจะด าเนินการให้มกีารคนืเชค็ค่าจองซื้อหุ้นใหแ้ก่ผู้จองซื้อที่
ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัอนัเนื่องมาจากการถูกตดัสทิธกิารจองซือ้เพราะไม่สามารถเรยีกเกบ็เงนิค่า
จองซื้อตามเชค็ที่ส ัง่จ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้หรอืเนื่องจากการปฏบิตัิผดิเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อ
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จะตอ้งตดิต่อขอรบัเชค็ฉบบัดงักล่าวคนืจากผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยต์ามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ซึง่เป็นผูร้บั
จองซือ้ภายใน 30 วนันบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น 

 
(ก)  ในกรณีทีเ่กดิเหตุการณ์ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.3 เงื่อนไขในการจดัจ าหน่ายหลกัทรพัยบ์รษิทัฯและ/

หรอืผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายใชส้ทิธยิกเลกิเสนอขายหุน้สามญัและจดั
จ าหน่ายหุน้สามญัใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัทนัท ี

(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลกัทรพัยห์รอืไม่สามารถสง่มอบหลกัทรพัยท์ีเ่สนอขายไดผู้จ้องซือ้มสีทิธทิีจ่ะยกเลกิการจองซือ้
หลกัทรพัยโ์ดยผูจ้องซือ้จะต้องแจง้ความประสงคต่์อผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยซ์ึง่เป็นผูร้บัจองซือ้
ตามทีร่ะบุไวใ้นขอ้ 6.2 ภายใน 5 วนัท าการนบัแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ดงักล่าว 

 
หากเกดิเหตุการณ์ตาม (ก) หรอื (ข) และผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ทิธยิกเลกิการจองซือ้หลกัทรพัยผ์ูจ้ดั
จ าหน่ายหลกัทรพัยท์ีร่บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้หุน้ทีย่กเลกิการจองซือ้หลกัทรพัยด์งักล่าว
จะด าเนินการคนืเงนิค่าจองซือ้โดยไม่มดีอกเบีย้และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายนัน้ๆ
ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้โดยการโอนเงนิอตัโนมตัเิขา้บญัชใีนชื่อผูจ้องซือ้กรณีผูจ้องซือ้ช าระ
ดว้ยวธิโีอนเงนิอตัโนมตัหิรอืจา่ยเป็นเชค็ขดีคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผูจ้องซือ้ตามชื่อทีร่ะบุไวใ้นใบจอง
ซือ้และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามที่อยู่ทีร่ะบุไว้ในใบจองซือ้ภายใน  14 วนันับจากวนัที่
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้หรอืนับแต่วนัทีเ่กดิเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้นี้ในกรณีทีไ่ม่สามารถคนื
เงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบัจดัสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดงักล่าวผู้จดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยร์ายทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการส่งคนืเงนิดงักล่าวจะต้องช าระดอกเบีย้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ในอตัรารอ้ยละ 7.50 ต่อปีโดยค านวณจากจ านวนเงนิค่าจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั
คนืนับจากวนัทีพ่น้ก าหนดเวลา 14 วนัดงักล่าวจนถงึวนัทีไ่ดม้กีารช าระคนืตามวธิกีารดงักล่าว
ขา้งต้นอย่างไรกด็ไีม่ว่ากรณีใดๆหากได้มกีารโอนเงนิค่าจองซื้อเขา้บญัชธีนาคารของผู้จองซื้อ
ผ่านระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(หรอืทีเ่รยีกว่า “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) หรอื
ส่งเชค็คนืเงนิค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนตามทีอ่ยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้อง
แลว้ใหถ้อืว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิจองซือ้คนืแลว้โดยชอบและผูจ้องซื้อจะไม่มสีทิธเิรยีกรอ้งดอกเบีย้
และ/หรอืค่าเสยีหายใดๆอกีต่อไป 
 
หากเกดิความผดิพลาดในการโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารของผูจ้องซือ้หรอืการสญูหายในการจดัส่ง
ซึง่ไม่ใช่ความผดิของผู้จดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์เช่นขอ้มูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชดัเจนหรอืไม่
ครบถ้วนตามไดร้ะบุไว้ในใบจองซื้อผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความผดิพลาด
ดงักล่าว 
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6.10  วิธีการส่งมอบหลกัทรพัย ์
 

ปจัจุบนับรษิทัศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์”) ไดต้กลงรบัหน้าทีเ่ป็น
นายทะเบยีนหุน้สามญัใหก้บับรษิทัฯและใหบ้รกิารรบัฝากใบหุน้ทีจ่องซือ้ในการเสนอขายครัง้นี้กล่าวคอืผูจ้องซือ้
สามารถใชบ้รกิารของศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยเ์พื่อขอใหน้ าหุน้สามญัทีต่นไดร้บัการจดัสรรเขา้สูร่ะบบซือ้ขายแบบ
ไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัททีัง้นี้เพื่อใหผู้จ้องซือ้สามารถขายหุน้สามญัในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่
ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯเริม่ท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยซ์ึง่แตกต่างกบักรณีที่
ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้สามญัไดใ้นตลาดหลกัทรพัยจ์นกว่าจะไดร้บัใบ
หุน้ 

 
ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี้ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษิทัฯด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดงัต่อไปนี้คอื 

 
(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ScriplessSystem) โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยซ์ึง่ผูจ้องซือ้มบีญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยอ์ยู่ในกรณีนี้บรษิทัฯจะด าเนินการน าหุน้สามญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝากไวก้บั  “บรษิทัศูนยร์บัฝาก
หลกัทรพัย์(ประเทศไทย) จ ากดัเพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบันทกึยอดบญัชจี านวนหุน้สามญัที่
บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนับจากวนัที่
สิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ในขณะเดยีวกนับรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้กจ็ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัทีผู่จ้อง
ซือ้ฝากไวใ้นกรณีนี้ผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดท้นัททีี่
ตลาดหลกัทรพัยอ์นุญาตใหหุ้น้สามญัของบรษิทัฯท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 
ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกใหบ้รษิทัฯด าเนินการตามขอ้ 6.10 (1) นี้ชื่อของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจา้ของบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่าวมฉิะนัน้แลว้บรษิทัฯขอ
สงวนสทิธใินการฝากหุน้ในบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที่ 600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
แทน 

 
(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นแต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  

(ScriplessSystem) โดยผูจ้องซื้อประสงค์ทีจ่ะฝากหุ้นในบญัชขีองบรษิัทผู้ออกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่  600 
กรณีนี้บริษัทฯจะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รบัจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรพัย์และศูนย์รับฝาก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี านวนหุ้นสามญัตามจ านวนทีผู่้จองซือ้ได้รบัการจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิัทผู้
ออกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที6่00 และออกหลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัทีส่ิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลกัทรพัย์ได้และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชขีองบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัย์สมาชกิเลขที่  
600 ผูจ้องซือ้สามารถตดิต่อไดท้ีศ่นูยร์บัฝากหลกัทรพัยซ์ึง่จะมคี่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราที่ศูนย์
รบัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด 

 
(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อบริษัทฯโดยศูนย์รับฝาก

หลกัทรพัยจ์ะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนทีไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบยีนตามชื่อทีอ่ยู่ที่
ระบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภายใน 15 วนัท าการนับจากวนัทีส่ิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ในกรณีนี้ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บั
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การจดัสรรจะไม่สามารถขายหุน้สามญัทีไ่ดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยไ์ดจ้นกว่าจะไดร้บัใบหุน้ซึง่อาจจะ
ไดร้บัภายหลงัจากทีหุ่น้สามญัของบรษิทัฯไดเ้ริม่ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ 

 
ทัง้นี้หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบรษิัทฯขอสงวนสทิธใินการฝากหุ้นในบญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัยส์มาชกิเลขที ่600 ตามขอ้ 6.10 (2) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 


