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รายละเอียดของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
ผู้เ สนอขายหลัก ทรั พ ย์ คื อ บริ ษั ท เจ.เอส.พี . พร็ อ พเพอร์ ตี จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) มี ชื อ
ภาษาอังกฤษว่า JSP PROPERTY PUBLIC COMPANY LIMITED มีสํานักงานตังอยู่เลขที @ ซอยพระรามที C
ซอย D@ แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร GHGDH โทรศัพท์ HC-LMN-LLLL โทรสาร HC-LMN-LLCC
ประสงค์ทีจะเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทให้ กบั ประชาชน จํานวน G,CHH,HHH,HHH หุ้น มูลค่าทีตราไว้
H.DH บาท คิดเป็ นร้ อยละ CL.DN ของจํานวนหุ้นสามัญทีออกและเรี ยกชําระแล้ วทังหมดของบริ ษัทภายหลังการ
เสนอขายหุ้นในครังนี โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
ผู้เสนอขาย
: บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”)
ประเภทหุ้นทีเสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท
จํานวนหุ้นออกใหม่ทีเสนอขาย
: จํานวน G,CHH,HHH,HHH หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ CL.DN ของจํานวนหุ้น
สามัญทีออกและเรียกชําระแล้ วทังหมดของบริ ษัท โดยจะเสนอขาย
ต่อประชาชนทังจํานวน
มูลค่าทีตราไว้
: หุ้นละ H.DH บาท
ราคาเสนอขาย
: C.UH บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเสนอขาย
ี
: ,GCH,HHH,HHH บาท
ระยะเวลาขาย

:

GH – GC พฤศจิกายน CDDN

1.2

สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครังนีเป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หลักทรัพย์ โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์ และไม่มีการเสนอ
ขายให้ กบั ผู้จองซือรายย่อย หรื อ ประชาชนเป็ นการทัวไป โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญ ดังนี
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
: G,HN ,HHH,HHH หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
:
GCN,HHH,HHH หุ้น
รวมทังสิน : G,CHH,HHH,HHH หุ้น

ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินจิ ในการ
เปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนแต่ละประเภทข้ างต้ น หรื อเปลียนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้น
สามัญตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ เพือให้ การจองซือหุ้นสามัญครังนีประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติ
บุคคลทัวไปทีเป็ น หรื อเคยเป็ น หรื อบุคคลทีคาดว่าจะเป็ นลูกค้ า เช่น ลูกค้ าทีทําการซือขายหลักทรัพย์ ลูกค้ าด้ าน
วาณิชธนกิจ ลูกค้ าทีทําการซือขายหน่วยลงทุน เป็ นต้ น ผู้ทีได้ เข้ าร่วมรับฟั งการนําเสนอข้ อมูลการเสนอขาย
หลักทรัพย์ของบริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ทีให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ และผู้
แนะนําลูกค้ า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรื อผู้ทีมีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังทีเคยติดต่อในอดีต
ปั จจุบนั หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้ ตดิ ต่อในอนาคต หรื อบุคคลทีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
และ/หรื อธุรกิจอืน ๆ ในเครื อของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น และในกรณีทีเป็ นนิติบคุ คลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น
และ/หรื อผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบุคคลข้ างต้ นทีจองซือหุ้นผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ทังนี
ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของ
ตนเอง รวมทังผู้ทีเกียวข้ องของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที
ทธ. 70/2552 เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 1 กันยายน 2552
(รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม)
สําหรับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันทีเคยเป็ น หรื อเป็ นลูกค้ าของผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการ
ชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคตทีจองซือหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ
5.2.1 ด้ วย
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันทีจองซือหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ
5.2.1
ทีมีลกั ษณะใดลักษณะหนึงตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที กจ.17/2551 เรื องการกําหนดบทนิยามในประกาศ
เกียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ดังนี
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริ ษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรัพย์เพือเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรื อเพือการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อ
เพือการจัดการโครงการลงทุนทีจัดตังขึนตามกฎหมายว่าด้ วยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริ ษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริ ษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบคุ คลทีมี
กฎหมายเฉพาะจัดตังขึน
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพือการฟื นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลียงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึงมีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้ อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติบคุ คล ซึงทําคุณประโยชน์ ให้
คําแนะนํา หรื อให้ ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่วา่ โดยตรงหรื อโดยอ้ อมต่อ บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด
(มหาชน) เช่น ลูกค้ า คูส่ ญ
ั ญา บริ ษัทคูค่ ้ า ผู้จดั หาสินค้ า / บริ การ (Suppliers) พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ทีมี
ความสัมพันธ์ทางการค้ า ผู้จดั หาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินทีติดต่อ ผู้ให้ คําปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้ การสนับสนุน
ข้ อมูลทางธุรกิจ ผู้ทีให้ คาํ แนะนําและเป็ นทีปรึกษาของบริ ษัท ผู้แนะนําลูกค้ าและธุรกิจ ทังทีติดต่อในปั จจุบนั ที
เคยติดต่อ หรื อผู้ทีคาดว่าจะได้ ตดิ ต่อในอนาคต และบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คล ทีมีความสัมพันธ์อนั ดีกบั
ผู้บริ หารของบริ ษัท หรื อผู้ทีเกียวข้ องของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร ตลอดจน
พนักงานทีทํางานกับบุคคลต่าง ๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ทังนี ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํ นาจควบคุม และผู้ทีเกียวข้ องกับบริษัทตามทีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที ทจ. 29/2551 เรื องการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ฉบับลงวันที 15 ธันวาคม
2551 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) โดยผู้มีอปุ การคุณดังกล่าวจะต้ องจองซือหุ้นผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C.G เท่านัน
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือนไขอืน
หุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีเสนอขายจํานวน G,CHH,HHH,HHH หุ้น ในครังนี มีสิทธิและผลประโยชน์
เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริ ษัททุกประการ
1.4

ตลาดรองของหุ้นทีเสนอขาย
บริ ษัทจะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึง
บริ ษัทยืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมือวันที
CD กรกฎาคม CDDN ให้ พิจารณารับหุ้นของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒน
สิน จํากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) ในฐานะทีปรึกษาทางการเงินได้ พิจารณา
คุณสมบัติของบริษัทแล้ ว พบว่า บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื องการรับ
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ. CD@U ลงวันที C@ มีนาคม CD@U ยกเว้ นคุณสมบัติตามข้ อ 5(3)
เรื องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย ทังนี ภายหลังจากทีบริษัทได้ จําหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทแล้ ว จะทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การ
กระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริ ษัทจะดําเนินการเพือให้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป

ส่วนที หน้ า 3

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
1.5

ข้ อมูลอืน ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นที
เกียวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีกําหนด พ.ศ. CD@@ ลงวันที CC มกราคม CD@@ (รวมทังทีมี
การแก้ ไขเพิมเติม) กําหนดห้ ามผู้ถือหุ้นทีถือหุ้นก่อนวันทีบริษัท เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนําหุ้นหรือหลักทรัพย์ที
อาจแปลงสภาพเป็ นหุ้นจํานวนรวมกันเท่ากับร้ อยละ DD ของทุนทีชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายในครังนีออก
ขายภายในกําหนดระยะเวลา G ปี นับแต่วนั ทีหุ้นของบริษัท เริ มทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายหลังจาก
วันทีหุ้นของบริ ษัท ทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ U เดือน ให้ บคุ คลทีถูกสังห้ ามขายสามารถขายหุ้น
หรื อหลักทรัพย์ทีถูกสังห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ CD และเมือครบกําหนด G ปี ให้ บคุ คลทีถูกสังห้ ามขาย
สามารถขายหุ้นหรื อหลักทรัพย์ทถูี กห้ ามขายจํานวนทีเหลืออีกร้ อยละ ND ได้
<.

ข้ อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ ทเสนอขาย
ี
หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้ โดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของ
บริ ษัทจะกระทํามิได้ หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลทีไม่ใช่บคุ คลสัญชาติ
ไทยในบริ ษัทมีจํานวนเกินกว่าร้ อยละ @M ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท การโอนหุ้นของ
บริ ษัทจะสมบูรณ์เมือผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชือผู้รับโอนและลงลายมือชือของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่ง
มอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นจะใช้ ยนั บริ ษัทได้ เมือบริ ษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ ว และ
ใช้ ยนั บุคคลภายนอกได้ เมือบริษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14
วัน นับแต่วนั ได้ รับการร้ องขอนัน หรื อหากบริ ษัท เห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่ถกู ต้ องสมบูรณ์ บริ ษัทจะแจ้ งแก่ผ้ ยู ืนคํา
ร้ องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นทีซือขายในตลาดหลักทรัพย์ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
.

ทีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัททีเสนอขายในครังนี พิจารณาจากอัตราส่วน
ราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทังนี ราคาหุ้นสามัญทีเสนอขายหุ้นละ C.UH
บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเท่ากับ GL.DN เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกําไรสุทธิ 4 ไตร
มาสทีผ่านมาตังแต่วนั ที G ตุลาคม CDDU ถึง H กันยายน CDDN เท่ากับ DLC.@U ล้ านบาท เมือหารด้ วยจํานวนหุ้น
สามัญทังหมดของบริ ษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครังนี ซึงเท่ากับ @,CHH,HHH,HHH หุ้น (Fully Diluted) จะได้ กําไร
สุทธิ ต่อหุ้นเท่ากับ H.G@ บาทต่อหุ้น โดยอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิ ต่อหุ้นทีเสนอขายดังกลาวคิดเป็ นอัตรา
ส่วนลดร้ อยละ UG.LU จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลียในช่วงระยะเวลา GC
เดือน ตังแต่วนั ที พฤศจิกายน CDDU จนถึงวันที @ พฤศจิกายน CDDN ซึงมีคา่ เท่ากับ @L.UM เท่า เนืองจากบริ ษัท
จะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ไม่มีการแบ่งหมวดธุรกิจ อย่างไรก็ดี การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทไม่ได้ นํา
บริ ษัทจดทะเบียนทีประกอบธุรกิจใกล้ เคียงกับบริ ษัทตามตารางในข้ อ /G. มาพิจารณา เนืองจากโครงสร้ าง
รายได้ และลักษณะผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทนันมีความแตกต่างจากบริ ษัทจดทะเบียนทีอยูใ่ นตารางข้ างต้ น กล่าวคือ
บริ ษัทเน้ นพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์เชิงพาณิชย์แนวราบ (อาคารพาณิชย์) และคอนโดมิเนียมบางส่วน
ส่วนที หน้ า 4

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
ในขณะทีบริ ษัทจดทะเบียนทีอยูใ่ นตารางข้ างต้ นนัน พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภททีอยู่อาศัย ได้ แก่ บ้ านเดียว
บ้ านแฝด ทาวน์เฮ้ าส์ และคอนโดมิเนียม
ทังนี อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิดงั กล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยทียังมิได้ พิจารณาถึง
ผลการดําเนินงานในอนาคต โดยสามารถพิจารณาข้ อมูลอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิเฉลียของบริ ษัททีจดทะเบียน
ทีมีลกั ษณะการประกอบธุรกิจทีมีความเกียวเนืองหรื อมีความใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทในข้ อ /G.
3/1. ข้ อมูลทางการเงินทีประกอบการประเมินราคาหุ้นทีเสนอขาย
อัตราส่วนราคาต่อกํ าไรสุทธิ เฉลียของบริ ษั ททีจดทะเบี ยนทีมี ล ักษณะการประกอบธุ รกิ จทีมี ความ
เกี ยวเนืองหรื อมีความใกล้ เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท ในช่วงระยะเวลา GC เดือน ตังแต่วันที
พฤศจิกายน CDDU จนถึงวันที @ พฤศจิกายน CDDN มีรายละเอียดดังต่อไปนี

บริษัท
บริ ษัท เอคิว เอสเตท
จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
เดียว บ้ านแฝด ทาวน์เฮาส์ และ
คอนโดมิเนียม เพือขาย
บริ ษัท ลลิล พร็ อพ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
เพอร์ ตี จํากัด (มหาชน) เดียว บ้ านแฝด ทาวน์เฮาส์ และ
คอนโดมิเนียม เพือขาย
บริ ษัท แอล.พี.เอ็น.ดี
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
เวลลอปเมนท์ จํากัด
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
(มหาชน)
เพือขาย
บริ ษัท พร็ อพเพอร์ ตี
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
เพอร์ เฟค จํากัด
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
(มหาชน)
เพือขาย
บริ ษัท ปรี ชากรุ๊ป จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
(มหาชน)
เดียว คอนโดมิเนียม และอาคาร
สํานักงานเพือขาย
บริ ษัท ปริ ญสิริ จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
(มหาชน)
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
เพือขาย
บริ ษัท พฤกษา เรี ยล
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
เอสเตท จํากัด
เดียว บ้ านแฝด ทาวน์เฮาส์ และ

ตลาดรองทีจด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
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ราคา
P/E
เฉลีย
เฉลีย
1/
(บาท)
(เท่ า)
2/
0.43
N/A

ราคา
พาร์
(บาท)
20.00

4.232/

7.692/

1.00

18.562/

14.392/

1.00

1.262/

126.342/ 1.00

2.782/

N/A

1.00

1.682/

13.982/

1.00

25.942/

8.792/

1.00

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)

บริษัท

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

(มหาชน)
บริ ษัท ริ ชี เพลซ CHHC
จํากัด (มหาชน)

ตลาดรองทีจด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์
SET /
หมวดพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์

ราคา
เฉลีย
(บาท) 1/

P/E
เฉลีย
(เท่ า)

ราคา
พาร์
(บาท)

คอนโดมิเนียม เพือขาย
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
4.132/
N/A
1.00
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
เพือขาย
บริ ษัท สัมมากร จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
3.172/
26.452/ 1.00
(มหาชน)
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
เพือขาย และคอมมูนติ ีมอล
ษริ ษัท เสนาดีเวลลอป พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
2.782/
6.332/
1.00
เม้ นท์ จํากัด (มหาชน) เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
เพือขาย และคอมมูนติ ีมอล
บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทบ้ าน
20.872/ 10.592/ 1.00
(มหาชน)
เดียว ทาวน์เฮาส์ และคอนโดมิเนียม
เพือขาย
ทีมา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: 1/ เป็ นราคาหุ้นถัวเฉลียถ่วงนําหนัก คํานวณโดยใช้ มลู ค่าการซือขายหารด้ วยปริ มาณการซือขาย
2/
ราคาเฉลียและ P/E คํานวณจากข้ อมูลการซือขายย้ อนหลังตังแต่วนั ที พฤศจิกายน CDDU จนถึง
วันที @ พฤศจิกายน CDDN
K.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

M.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ D.C.G ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลง
รายละเอียดวิธีการจองซือหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามทีระบุไว้ ในหนังสือชีชวนฉบับนีตามความเหมาะสม ใน
กรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี เพือให้ การเสนอขายหุ้นครังนีประสบความสําเร็ จ
สูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครังนี เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C

M.< ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
M.<.& ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
ส่วนที หน้ า 6
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บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที CD อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน GD-GN ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร GHGCH
โทรศัพท์ H-CU L-DHHH
โทรสาร H-CCLN-UHHN
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที U อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน GN ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร GH H
โทรศัพท์ H-CUDM- @DU
โทรสาร H-CUDM- M
M.<.< ผู้จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที MMM/M อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
ชัน GN, GL , CD ถนนพระรามG แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ GH H
โทรศัพท์ H-CUDL-MHHH
โทรสาร H-CU@U-MMM@
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที 849 ชัน 11 ห้ อง 1102, ชัน 14 ห้ อง 1404 และชัน 15 อาคารวรวัฒน์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ GHDHH
โทรศัพท์ H-CU D-GNHH
โทรสาร H-CU D-GUUC
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที GN อาคารเอเซียเซ็นเตอร์ ชัน L-GG ถนนสาทรใต้
แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร GHGCH
โทรศัพท์ H-CUDL-LLLL
โทรสาร H-CUDL-LHHH
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที G H-G C อาคารสินธรทาวเวอร์ G ชัน ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ GH H
โทรศัพท์ H-CUDM-LCCC
ส่วนที หน้ า 7

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
โทรสาร H-CUCN- @NM
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที CLN อาคารลิเบอร์ ตีสแควร์ ชัน L, GD-GN, GM, CG
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ GHDHH
โทรศัพท์ HC-UMD-DHHH
โทรสาร H-CUMD-DGN
บริษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที GMG อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน GG,GC
ถนนสีลม แขวงสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ GHDHH
โทรศัพท์ HC-LCM-UMMM
โทรสาร H-CLCM-UDHH
บริษัทหลักทรัพย์ คันทรี กรุ๊ ป จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยูเ่ ลขที G C อาคารสินธร ทาวเวอร์ G ชัน C, และM ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ GH H
โทรศัพท์ H-CCHD-NHHH
โทรสาร H-CCHD-NHGM
M. เงือนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
M. .& เงือนไขการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้ อ D.C เป็ นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้น
สามัญเพิมทุนของบริ ษัท ซึงจะเสนอขายต่อประชาชนทัวไปจํานวนทังหมด G,CHH,HHH,HHH หุ้น ในราคาหุ้นละ
C.UH บาท ตามสัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญทีปรากฏในข้ อ G.C โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอม
รับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัท ประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํานวน
(Firm Underwriting Basis) ทังนี ให้ เป็ นไปตามเงือนไขทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู้จัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นในครังนี
โดยจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือทังจํานวนให้ แก่ผ้ จู องซือทังหมดตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ D.M เมือเกิด
เหตุการณ์ตา่ ง ๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึงรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี
(ก) เมือบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขใดๆ ทีได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย หรื อ

ส่วนที หน้ า 8

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
(ข)

เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อ
การเมืองทังในประเทศและต่างประเทศทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครังนี
หรื อ
(ค) เมือมีเหตุทีทําให้ สํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ หรื อ
หน่วยงานราชการสังระงับหรื อ หยุดการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบ
หลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทังนี รายละเอียดและเงือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงือนไขทีจะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
(Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นและจัดจําหน่าย
หุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือให้ กบั ผู้จองซือแต่ละรายตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ D.M
M. .< ค่ าตอบแทนการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษั ทตกลงจ่ ายเงิ น ค่าตอบแทนการจัดจํ าหน่ายและรั บ ประกันการจํ าหน่าย ให้ แก่ ผ้ ูจัด จํ าหน่า ย
หลักทรัพย์ ตามทีระบุในข้ อ D.C รวมเป็ นเงินทังสินประมาณ NL,HHH,HHH ล้ านบาท โดยจะชําระภายใน 3 วันทํา
การนับจากวันปิ ดรับการเสนอขาย
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินทีบริษัทจะได้ รับและค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นทีเสนอขายต่อประชาชนจํานวน G,CHH,HHH,HHH หุ้น ในราคาหุ้นละ C.UH บาท
,GCH,HHH,HHH
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ
LD,MCG,HHH
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับประมาณ
,H @,HNM,HHH
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้นประมาณ
C.D
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม
5.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมทุน
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ประมาณ**
รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิน
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิม

ส่วนที หน้ า 9

DH,HHH
C,@MU,HHH
CDH,HHH
NL,HHH,HHH
CD,HHH
GHH,HHH
D,HHH,HHH
LD,MCG,HHH

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
* ไม่ รวมค่ าธรรมเนียมรายปี
** ค่ าใช้ จ่ายอืน ๆ รวมถึง ค่ าธรรมเนียมทีปรึ กษาทางการเงิน ค่ าโฆษณา ประชาสัมพันธ์
เป็ นต้ น

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหลักทรัพย์

สําหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายหลังการลงนามสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement) และได้ นําส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสินสุดการเสนอขาย ตังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีชวนและใบจองซือหุ้นสามัญ (แบบ ข) ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายหลังการลงนามสัญญาแต่งตังผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement) และได้ นําส่งให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสินสุดการเสนอขาย ตังแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทังนี ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอปุ การคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด
(Download)
หนังสือชีชวนซึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีชวนทียืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครังนีได้ ก่อนทําการจองซือหุ้นสามัญ
M.W

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C จะไม่จดั สรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุมบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จดั สรร
หุ้นทีเสนอขายให้ แก่บคุ คลของบริ ษัททีถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ที กธ. G@/CD@U ว่าด้ วย เรื อง หลักเกณฑ์ เงือนไขและวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลง
วันที GG กรกฎาคม CD@U และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญทีเสนอขายให้ แก่บคุ คลทีบริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้น ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที ทจ. CM/CDDG เรื องการจอง การจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์และการจัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ลงวันที GD ธันวาคม CDDG (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เว้ นแต่เป็ น
การจัดสรรหุ้นสามัญทีเหลือจากการจองซือของผู้จองซือหุ้นทังหมด
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นสามัญในครังนี โดยแบ่งออกเป็ น C ส่วน ดังนี
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
: G,HN ,HHH,HHH หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
:
GCN,HHH,HHH หุ้น
รวมทังสิน
: G,CHH,HHH,HHH หุ้น
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ทังนี สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของ
บริ ษัท อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการ
เปลียนแปลงจํานวนหุ้นทีจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพือทําให้ การจองซือหุ้นครังนีประสบความสําเร็ จใน
การขายสูงสุด
M.W.&

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ ให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้
หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้
และหากยอดจองซือหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้น
ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ
M.W.< วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ ให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซือหุ้นแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท โดย
จะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คล
ใดก็ได้ และหากยอดจองซือหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ วผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C.G ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซือ
M.X วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือหลักทรัพย์
M.X.& ผู้จองซือประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จองซือประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี
(ก) ผู้จองซือจะต้ องจองซือหุ้นขันตําจํานวน 1,000 หุ้น และเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซือจะต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้น
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือตามที
กําหนด หากผู้จองซือเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้ อม
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั ร
ประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน G หลัก หรื อ
สําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน G หลัก พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
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3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว :
1) สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน U เดือน ก่อนวันจองซือ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
สําเนาใบต่างด้ าว (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
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ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ :
1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน U เดือน ก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
กรณีทีผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลทีจดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอืนๆ
กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ และได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง
(Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คล
สหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์แล้ ว โดยผู้จองซือจะดําเนินการกรอก
ใบจองซือหุ้น และให้ ผ้ จู องซือจัดส่งใบจองซือทีลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบใบจองซือให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์นนั
ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที UHH
ผู้จองซือจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงลายมือชือผู้จองซือ
ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นตามกฎหมาย FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซือเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก
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“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” เพิมเติม
ด้ วย ซึงผู้จองซือสามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชือจริ ง
การจองซือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือสามารถจองซือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีสามารถให้ บริ การจองซือหุ้นผ่านระบบนี ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์
จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซือจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึงผ่านขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่
นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ
โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการ
ควบคุมดูแลการ จองซือผ่านระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ
ได้ โดยใช้ ชือผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซือต้ องยืนยันว่าได้
ศึกษาข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซือไม่
ต้ องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้ มี
หนังสือชีชวนและข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจําหน่าย
หลักทรัพย์
การจองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซือสามารถจองซือผ่านผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีสามารถให้ บริ การจองซือหุ้นผ่านระบบนีได้ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์
จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซือจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ซึงผ่านขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับ
ลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเกียวกับ
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซือ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกียวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
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ตามหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆประกอบการจองซือ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชีชวนและ
ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ ู
จองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นทีจัดสรรราคาทีเสนอขายจํานวนเงิน
ทีต้ องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันทีต้ องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซือ
สามารถศึกษาข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในหนังสือชีชวนผ่านเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชีชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ ชําระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซือต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนใน
หนังสือชีชวนและยินยอมผูกพันในหนังสือชีชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เมือรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจอง
ซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ต้ องบันทึกคําสังการจองซือผ่านระบบทีผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือผู้
แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการของซือผ่านระบบ
(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือได้ ทีสํานักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ D.C ตามทีผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จองซือแต่ละรายได้ เปิ ดช่องทางในการจัดสรรไว้ ให้
- กรณีจองซือผ่านการกรอกใบจองซือสามารถจองซือภายในระยะเวลาการจองซือ คือ ตังแต่เวลา
HM.HH น. ของวันที GH พฤศจิกายน CDDN ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GC พฤศจิกายน CDDN
- กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือภายในระยะเวลาจองซือ คือ ตังแต่เวลา
HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GH – GC พฤศจิกายน CDDN
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือหุ้นตามจํานวนทีจองซือ ณ วันจองซือ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี
G) ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝาก
อยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์
ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผล
บังคับแล้ วในวันจองซือ
C) ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผา่ น ผู้จองซือจะต้ องชําระ
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ค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ
โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C เท่านัน พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือรวมใน
ส่วนของตนเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
) ในกรณีทีผู้จองซือไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซือกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีผู้จองซือประสงค์จะจองซือ
หลักทรัพย์ด้วยตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C หรื อผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีจองซือ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่า
จองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
เงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหนายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซือสามารถชําระเงินค่าจองซือหุ้นตามจํานวนที
จองซือ ณ วันจองซือ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี
.G) หากทําการจองซือในวันที GH พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. และวันที
GC พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GC.HH น. ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ
ครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า
“เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ ภายใน G วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที GH พฤศจิกายน CDDN หรื อ วันที GG
พฤศจิกายน CDDN เท่านัน และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซือเท่ านัน และ
หากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่
ไม่เกินวันที GG พฤศจิกายน CDDN
.C) หากทําการจองซือหลังเวลา GC.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GG พฤศจิกายน CDDN และวันที
GC พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา M.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ
ครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ นเงินโอน เท่านัน
. ) ผู้จองซือทีชําระค่าจองซือหุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมเฉพาะสัง
จ่ายผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C พร้ อมทังเขียนชือ นามสกุล ทีอยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือรวมในส่วนของตน เข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
.@) ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ของผู้จองซือทุกรายเข้ า
บัญชีของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือหุ้นสามัญของผู้จอง
ซือรายทีธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บ
เงินครังแรก
@) ระยะเวลาการชําระเงินค่าจองซือหลักทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระได้ ดงั นี
@.G) เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินทีฝากอยูก่ บั ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ สามารถชําระได้ เฉพาะตามเวลาทํา
การของบริ ษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้ อ (ค) G) C) และ )
(ง) ผู้จองซือจะต้ องนําใบจองซือ เอกสารประกอบการจองซือตามข้ อ D.N.C (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือหุ้นตามข้ อ
D.N.C (ค) มายืนความจํานงในการจองซือหุ้นและชําระเงินค่าจองซือหุ้นได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่าย
ส่วนที หน้ า 16

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ D.C ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GH
พฤศจิกายน CDDN ยกเว้ นผู้จองซือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ทีชําระค่าจองซือผ่านเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ผู้จองซือไม่ต้องนําส่งใบจองซือหรื อเอกสารประกอบการจองซือ
(จ) ผู้จองซือทียืนความจํานงในการจองซือและชําระค่าจองซือหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซือและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ D.N.C (ก) – (ง)
M.X.< ผู้จองซือประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซือประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี
(ก) ผู้จองซือจะต้ องจองซือหุ้นขันตําจํานวน 1,000 หุ้น และเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซือจะต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซือในใบจองซือหุ้น
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือตามที
กําหนด หากผู้จองซือเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้ อม
ประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียดดังต่อไปนี
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั ร
ประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน G หลัก หรื อ
สําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน G หลัก พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซือเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง)
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว :
1) สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
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2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน U เดือน ก่อนวันจองซือ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อหนังสือเดินทาง หรื อ
สําเนาใบต่างด้ าว (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
ผู้จองซือประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ :
1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน U เดือน ก่อนวันจองซือ พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
2) ได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
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3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา
(US
Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
โดยเอกสารประกอบการจองซือทังหมดได้ รับการลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซือ (ใน
กรณีทีผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายร้ องขอ) ทังนี กรณีทีผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือขาย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆกับบริ ษัทหลักทรัพย์หรื อผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ ผา่ น
ขันตอน KYC/CDD และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) และ FATCA แล้ ว ผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ
กรณีทีผู้จองซือประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลทีจดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่างประเทศเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอืนๆ
กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ และได้ ผา่ นขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง
(Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คล
สหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ แล้ ว โดยผู้จองซือจะดําเนินการกรอก
ใบจองซือหุ้น และให้ ผ้ จู องซือจัดส่งใบจองซือทีลงนามเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบใบจองซือให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์นนั
ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที UHH
ผู้จองซือจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ทีประสงค์นํา
หลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงลายมือชือผู้จองซือ
ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือหุ้นตามกฎหมาย FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซือเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” เพิมเติม
ด้ วย ซึงผู้จองซือสามารถกรอกผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ โดยไม่ต้องลงลายมือชือจริ ง
การจองซือผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือสามารถจองซือผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีสามารถให้ บริ การจองซือหุ้นผ่านระบบนี ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์
จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซือจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึงผ่านขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และตอบ
แบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่
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นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อบริ ษัทหลักทรัพย์ ก่อนการจองซือ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการ
ควบคุมดูแลการ จองซือผ่านระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซือได้ โดยใช้ ชือผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซือต้ องยืนยันว่าได้
ศึกษาข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซือไม่
ต้ องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้ มี
หนังสือชีชวนและข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจําหน่าย
หลักทรัพย์
การจองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซือสามารถจองซือผ่านผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีสามารถให้ บริ การจองซือหุ้นผ่านระบบนีได้ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ แอปเพิล เวลธ์
จํากัด (มหาชน) ผู้จองซือจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซือขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ ซึงผ่านขันตอนการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับ
ลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) และตอบแบบสอบถามเกียวกับ
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซือ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกียวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชีชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซือไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆประกอบการจองซือ ทังนี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้ มีหนังสือชีชวนและ
ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจําหน่ายหลักทรัพย์
ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ ู
จองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นทีจัดสรรราคาทีเสนอขายจํานวนเงิน
ทีต้ องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันทีต้ องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซือ
สามารถศึกษาข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในหนังสือชีชวนผ่านเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชีชวนผ่าน www.sec.or.th
- ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ ชําระโดยวิธี

ส่วนที หน้ า 20

บริ ษัท เจ.เอส.พี. พร็ อพเพอร์ ตี จํากัด (มหาชน)
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซือต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนใน
หนังสือชีชวนและยินยอมผูกพันในหนังสือชีชวนดังกล่าว
- ผู้แนะนําการลงทุนของบริ ษัทผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เมือรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียด
การจองซือผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ต้ องบันทึกคําสังการจองซือผ่านระบบทีผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทป ชือผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการของซือผ่านระบบ
(ข) ผู้จองซือสามารถจองซือได้ ทีสํานักงาน สาขา และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ D.C ตามทีผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ของผู้จองซือแต่ละรายได้ เปิ ดช่องทางในการจัดสรรไว้ ให้
- กรณีจองซือผ่านการกรอกใบจองซือสามารถจองซือภายในระยะเวลาการจองซือ คือ ตังแต่เวลา
HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GH พฤศจิกายน CDDN ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GC
พฤศจิกายน CDDN
- กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือภายในระยะเวลาจองซือ คือ ตังแต่เวลา
HM.HH น. ของวันที GH พฤศจิกายน CDDN ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GC พฤศจิกายน CDDN
(ค) ผู้จองซือต้ องชําระเงินค่าจองซือหุ้นตามจํานวนทีจองซือ ณ วันจองซือ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี
G) ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝาก
อยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทังนี การชําระเงินค่าจองซือผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซือทีได้ เปิ ดบัญชี
เพือซือขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์
ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผล
บังคับแล้ วในวันจองซือ
C) ในกรณีทีผู้จดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผา่ น ผู้จองซือจะต้ องชําระ
ค่าจองซือครังเดียวเต็มจํานวนทีจองซือ
โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C เท่านัน พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือรวมใน
ส่วนของตนเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
) ในกรณีทีผู้จองซือไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซือกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีผู้จองซือประสงค์จะจองซือ
หลักทรัพย์ด้วยตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C หรื อผู้จองซือทีมีบญ
ั ชีจองซือ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่า
จองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
เงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหนายหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซือสามารถชําระเงินค่าจองซือหุ้นตามจํานวนที
จองซือ ณ วันจองซือ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี
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.G) หากทําการจองซือในวันที GH พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. และวันที
GG พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GC.HH น. ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่าจองซือ
ครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า
“เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ ภายใน G วันทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที GH พฤศจิกายน CDDN หรื อ วันที GG
พฤศจิกายน CDDN เท่านัน และชือเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชือเดียวกับชือผู้จองซือเท่ านัน และ
หากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชีชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่
ไม่เกินวันที GG พฤศจิกายน CDDN
.C) หากทําการจองซือหลังเวลา GC.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GG พฤศจิกายน CDDN และ
วันที GC พฤศจิกายน CDDN ตังแต่เวลา M.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ผู้จองซือจะต้ องชําระเงินค่า
จองซือครังเดียวเต็มตามจํานวนทีจองซือ โดยชําระเป็ นเงินโอน เท่านัน
. ) ผู้จองซือทีชําระค่าจองซือหุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมเฉพาะสัง
จ่ายผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C พร้ อมทังเขียนชือ นามสกุล ทีอยูแ่ ละเบอร์
โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
.@) ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ D.C จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ของผู้จองซือทุกรายเข้ า
บัญชีของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือหุ้นสามัญของผู้จอง
ซือรายทีธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บ
เงินครังแรก
@) ระยะเวลาการชําระเงินค่าจองซือหลักทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระได้ ดงั นี
@.G) เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินทีฝากอยูก่ บั ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ สามารถชําระได้ เฉพาะตามเวลาทํา
การของบริ ษัทหลักทรัพย์ตามรายละเอียดในข้ อ (ค) G) C) และ )
(ง) ผู้จองซือจะต้ องนําใบจองซือ เอกสารประกอบการจองซือตามข้ อ D.N. (ก) พร้ อมเงินค่าจองซือหุ้นตามข้ อ
D.N. (ค) มายืนความจํานงในการจองซือหุ้นและชําระเงินค่าจองซือหุ้นได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ D.C ตังแต่เวลา HM.HH น. ถึงเวลา GU.HH น. ของวันที GH
พฤศจิกายน CDDN ยกเว้ นผู้จองซือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ทีชําระค่าจองซือผ่านเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินทีฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ผู้จองซือไม่ต้องนําส่งใบจองซือหรื อเอกสารประกอบการจองซือ
(จ) ผู้จองซือทียืนความจํานงในการจองซือและชําระค่าจองซือหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซือและขอ
เงินคืนไม่ได้ ทังนี ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือของผู้จองซือทีดําเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ D.N. (ก) – (ง)
M.Y

การจัดสรรในกรณีทีมีผ้ ูจองซือหลักทรัพย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรัพย์ ทีเสนอขาย
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หากมีผ้ จู องซือหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นทีจัดสรรให้ ตามทีระบุในข้ อ G.C ผู้จดั จําหน่ายตามทีระบุในข้ อ
D.C จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นทีระบุไว้ ในข้ อ D.U สําหรับผู้ทีไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อ
ได้ รับจัดสรรน้ อยกว่าจํานวนทีจองซือจะได้ รับคืนเงินค่าจองซือตามรายละเอียดในข้ อ D.M
M.Z วิธีการคืนเงินค่ าจองซือหลักทรัพย์
M.Z.& ในกรณีทีผู้จองซือไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C ทีเป็ นผู้รับจองซือจากผู้จองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรรราย
นัน ๆ จะดําเนินการให้ มกี ารส่งมอบเงินค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ ู
จองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซือตามชือของผู้จองซือทีระบุไว้ ในใบ
จองซือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซือทีระบุไว้ ในใบจองซือ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซือ ในกรณีทีผู้จองซือให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซือ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน G@ วัน นับจากวัน
สินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ทังนี กรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบีย
ให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นในอัตราร้ อยละ N.D ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือทีไม่ได้ รับการจัดสรร นับจาก
วันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา G@ วัน ดังกล่าวจนถึงวันทีได้ มกี ารชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ตาม
ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซือ
หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับคืนเงินค่าจองซือแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ อง
ดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของ
ชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซือได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
M.Z.< ในกรณีทีผู้จองซือไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนืองจากไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C จะคืนเช็คค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นทีทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนืองจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซือตามเช็คค่าจองซือหุ้น โดยผู้จองซือต้ องติดต่อขอรับเช็ค
ดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน G@ วัน นับจากวันสินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ในกรณีนีผู้จอง
ซือหุ้นจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าดอกเบีย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ในการทีผู้จองซือหุ้น
ไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
M.Z. ในกรณีทีผู้จองซือได้ รับการจัดสรรไม่ ครบตามจํานวนทีจองซือ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ D.C รายทีเป็ นผู้รับจองซือจากผู้จองซือทีได้ รับการจัดสรรไม่
ครบตามจํานวนทีจองซือ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นทีจองผ่านตนเองในส่วนทีไม่ได้ รับการ
จัดสรรโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นรายย่อยทีไม่ได้ รับการจัดสรรครบตามจํานวนทีจอง
ซือ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะให้ ผ้ จู องซือหุ้นตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซือ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในใบจองซือ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ ในกรณีทีผู้จองซือให้ รายละเอียดบัญชี
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ธนาคารของผู้จองซือ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็ น
ลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน G@ วัน นับจากวันสินสุดระยะเวลาการจองซือหุ้น ทังนี ในกรณีทีไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นได้ ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ รายทีมี
หน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบียให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นในอัตราร้ อยละ N.D ต่อปี
โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้ นกําหนดระยะเวลา G@ วันดังกล่าว
จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุในใบจองซือหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ หรื อ
โอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับคืน
เงินค่าจองซือแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสทิ ธิเรียกร้ องดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของ ชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซือได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ ผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.K ในกรณีมีการยกเลิกจองซือ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามทีระบุในข้ อ D. .G เงือนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นให้ ถือว่าผู้
จองซือได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซือมีสทิ ธิทีจะยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์
โดยผู้จองซือจะต้ องแจ้ งความประสงค์ตอ่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน D วันทําการ นับแต่วนั ที
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซือได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซือหลักทรัพย์
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีรับจองซือหุ้นจากผู้จองซือหุ้นทียกเลิกการจองซือหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืน
เงินค่าจองซือโดยไม่มีดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซือรายนัน ๆ โดยสังจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะ
สังจ่ายผู้จองซือตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซือ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซือทีระบุไว้ ใน
ใบจองซือหุ้น หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ ในกรณีทีผู้จองซือให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้
จองซือ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ ภายใน G@ วันนับจากการปิ ดจองซือหรื อนับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ ตาม (ข) ทังนี กรณีไม่
สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซือได้ ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบใน
การส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบียให้ แก่ผ้ จู องซือหุ้นในอัตราร้ อยละ N.D ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวน
เงินค่าจองซือหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา G@ วัน จนถึงวันทีสามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซือหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้
ในใบจองซือหุ้นหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซือได้ รับเงินค่าจองซือคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซือจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบียหรื อค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
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M.&\ วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบัน บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities Depository
Company Limited หรื อ TSD) ได้ ตกลงให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซือในการเสนอขายครังนีไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์
รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จํ า กัด กล่า วคื อ ผู้จ องซื อหุ้น สามารถใช้ บ ริ ก ารของบริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเข้ าสูร่ ะบบซือขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี เพือให้ ผ้ ู
จองซือสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัท
เริ มทําการซือขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงแตกต่างกับกรณีทีผู้จองซือหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซือ
หุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ดังนันในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุน
ให้ แก่ประชาชนในครังนี ผู้จองซือหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงใน กรณีดงั ต่อไปนี
คือ
(ก) ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ นายทะเบียน
หุ้นของบริ ษัท คือ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการส่งมอบใบหุ้น
ตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ไู ด้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชือที
อยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซือภายใน GD วัน นับจากวันปิ ดทําการจองซือหุ้น ในกรณีนีผู้ได้ รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง
อาจได้ รับภายหลังจากทีหุ้นของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
แล้ ว
(ข) ในกรณีทีผู้จองซือประสงค์จะใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
กล่าวคือ ผู้จองซือประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึงผู้จองซือมีบญ
ั ชีซือ
ขายหลักทรัพย์ อยู่ กรณีนีบริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั
้ นอยู่ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซือฝากไว้ ภายใน N วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซือหุ้น
ในกรณีนีผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีที
ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซือขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ทีผู้จองซือเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ (ข) ชื อของผู้จองซือจะต้ องตรงกับชื อ
เจ้ าของบัญชีซือขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซือประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนันแล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือตามข้ อ (ก)
แทนH
(ค) ในกรณีทีผู้จองซือหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซือหุ้นประสงค์ทีจะฝาก
หุ้นไว้ ใน “บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที UHH เพือข้ าพเจ้ า” กรณีนีบริ ษัทจะ
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ดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด”
และบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชี
ดังกล่าวในนามของผู้จองซือหุ้น และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซือภายใน N ทําการ นับ
จากวันปิ ดการจองซือหุ้น ในกรณี นีผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์ให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซือขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซือต้ องการถอนหลักทรัพย์ดงั กล่าว ผู้จองซือสามารถติดต่อได้ ที
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์
ตามอัตราทีบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด
ทังนี หากผู้จองซือไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงไว้ ในใบจองซือ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ•ทีจะ
ดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซือ ตามข้ อ (ก)
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