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5.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซือ" หุน้
และวิธกี ารจัดสรรหุน้ ตามทีระบุไว้เอกสารฉบับนี"ตามความเหมาะสม ในกรณีทเกิ
ี ดปญั หา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการ
ดําเนินการ ทัง" นี" เพืออํานวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุนอย่างเป็ นธรรม เพือให้การเสนอขายหุน้ ครัง" นี"ประสบความสําเร็จ
สูงสุด
5.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนในครัง" นี" กระทําผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน" 20-21
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6301

5.2.2

ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จํากัด
อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชัน" ? เลขที ?@/@
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ABCBB
โทรศัพท์: 0-2633-6000 โทรสาร: 0-2633-6800
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
E@ อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน" @,AB
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ABCBB
โทรศัพท์: B-G@HG-EEEE โทรสาร: B-GAB@-BEEE

(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ายรายใดรายหนึงโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผูจ้ ดั จําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ายว่า “ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์”)
5.3

เงื2อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ
5.3.1

เงื2อนไขในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูจ้ ดั จําหน่ ายหุน้ สามัญ
เพิมทุนของบริษทั ฯ ซึงจะเสนอขายหุน้ ต่อนักลงทุน จํานวน 40,000,000 หุน้ (สีสิบล้านหุน้ ) ในราคาหุน้
ละ [ ] บาท โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันการจําหน่ ายหุน้ ในลักษณะรับประกัน
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ผลการจัดจําหน่ายอย่างแน่นอนทัง" จํานวน (Firm Underwriting) ทัง" นี" ภายใต้เงือนไขทีระบุไว้ในหนังสือ
สัญญาแต่งตัง" ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้ (Underwriting Agreement)
นอกจากนี" ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจําหน่ ายหุน้ ในครัง" นี"
เมือเกิดเหตุการณ์ต่างๆตามทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง" ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหุ้น
(Underwriting Agreement) ซึงรวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี"
(A) เมือบริษทั ฯ ไม่ปฏิบตั ติ ามเงือนไขใดๆ ทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง" ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ายหุน้ (Underwriting Agreement) หรือ
(G) เมือเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจหรือการเมือง
ทัง" ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษทั ฯ ทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุน้ ในครัง" นี" หรือ
(_) เมือมีก ารยกเลิก สัญ ญาแต่ ง ตัง" ผู้จ ัด จํา หน่ า ยและรับ ประกัน การจํา หน่ า ยหุ้น (Underwriting
Agreement) หรือ
(4) เมือมีเหตุททํี าให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงาน
ราชการสังระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเสนอขาย
ี
ได้ หรือ
(5) เมือดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ลดตําลงกว่า [ ] จุด ณ เวลาใดๆก่อน
สิน" สุดระยะเวลาการเสนอขายหุน้ เพิมทุน
ทัง" นี" รายละเอียดและเงือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญข้างต้น จะเป็ นไปตามรายละเอียดและ
เงือนไขทีกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง" ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้
ในกรณีทผูี จ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายยกเลิกการเสนอขายหุ้นในครัง" นี"จากเหตุ
ข้า งต้ น หรื อ เหตุ อื นใดที ระบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตั ง" ผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยและรับ ประกัน การจํ า หน่ า ยหุ้ น
(Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายและผูจ้ ดั จําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการคืนเงินจองซือ" ทัง" จํานวนให้แก่ผูจ้ องซือ" แต่ละรายทีจองซือ" หุน้ สามัญ
ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 5.8.4
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม)
ให้แก่ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง" สิน" [ ] บาท โดยจะชําระเงินตาม
วิธกี ารทีระบุไว้ในสัญญาแต่งตัง" ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุน้ (Underwriting Agreement)

5.3.3

ประมาณการจํานวนเงิ นที2บริษทั ฯ จะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุน้ สามัญเพิมทุนจํานวน 40,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [ ] บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม)
จํานวนเงินทีจะได้รบั
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จํานวนเงินทีจะได้รบั ต่อหุน้
5.3.4

[ ] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ2 ม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญทีออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมในการยืนคําขอให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (A)
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ
ค่าพิมพ์หนังสือชีช" วน ใบจองซือ" หุน้ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอืนๆ โดยประมาณ (G)
รวมค่าใช้จ่ายทัง" สิน"

[
[
[
[
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]
]
]
]
]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
(A) ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
(G) ค่าใช้จา่ ยอืนๆ หมายถึง ค่าทีปรึกษาทางการเงิน ค่าทีปรึกษาทางกฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการ
นําเสนอข้อมูลต่อนักลงทุน และค่าตอบแทนนายทะเบียนหุน้

5.4

วิ ธีการขอรับหนังสือชี<ชวนและใบจองซื<อหลักทรัพย์
ผูป้ ระสงค์จะจองซือ" หุน้ สามัญเพิมทุนของบริษทั ฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช" วนและใบจองซือ" หุน้ ของ
บริษทั ฯ ได้ทสํี านักงานของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุในข้อ 5.2 ได้ตงั " แต่วนั ที [ ] ในวันและเวลาทําการ
ของสํานักงานของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทัง" นี" ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน รวมถึงผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ
และ/หรือบริษทั ย่อย สามารถดาวน์โหลด (download) หนังสือชีช" วนซึงมีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากร่างหนังสือชีช" วนที
ยืนต่อสํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ ครัง" นี"ได้ก่อนจองซือ" หุน้ สามัญ ผ่าน
website ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที www.sec.or.th

5.5

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญที2เสนอขาย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายและผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามที
ระบุใ นข้อ 5.2 จะดําเนินการมิใ ห้มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ทร่ี วมจัด
จําหน่าย กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และบริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ ี
เกียวข้องของบุคคลดังกล่าวทัง" หมด ทัง" นี" เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ.70/2552 เรือง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธกี ารในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมถึงทีมีการ
แก้ไขเพิมเติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเสนอขายให้แก่บุคคลทีบริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหุน้ หรือเกินกว่า
อัตราทีประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 40/2557 เรือง การจําหน่ ายหลักทรัพย์
ทีออกใหม่ประเภทหุน้ และใบสําคัญแสดงสิทธิทจะซื
ี อ" หุน้ ของบริษทั ทีออกตราสารทุน ซึงใช้บงั คับตัง" แต่วนั ที 16
ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป (รวมถึงทีมีการแก้ไขเพิมเติม) เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ทเหลื
ี อจากการจองซือ"
ของผูจ้ องซือ" หลักทรัพย์ทงั " หมด
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บริษทั ฯ มีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุน้ ทีเสนอขายในครัง" นี" โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อ
ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน จํานวน [ ] หุน้ และ (2) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการ
คุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จํานวน [ ] หุน้ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามข้อ C.G.A ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหุน้ ทีจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่
ละประเภท เพือทําให้การจองซือ" หุน้ ในครัง" นี"ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
(ก)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ทีจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ
ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะ
พิจารณาจากปจั จัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณการซือ" ขายหลักทรัพย์ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรือการมี
ธุรกิจทีเกียวข้องด้านการให้บริการเป็ นทีปรึกษาทางการเงิน หรือด้านอืนๆกับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ น
ต้น ทัง" นี" จํานวนหุน้ สามัญทีจัดสรรให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
จะต้องมีจํานวนขัน" ตํา [ ] หุ้นและต้องเพิมเป็ นจํานวนทวีคูณของ [ ] หุ้น และหากยอดการจองซื"อหุ้น
สามัญของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ว ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ" หุน้ ของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ"

(ข)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ใ นดุลพินิจของ
คณะกรรมการของบริษทั ฯ หรือผู้ทได้
ี รบั มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ฯ โดยจะทําการจัดสรร
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้กบั บุคคลใดก็
ได้ ทัง" นี" จํานวนหุน้ สามัญทีจัดสรรให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณรายใด จะต้องมีจํานวนขัน" ตํา [ ] หุน้ และต้องเพิม
เป็ นจํานวนทวีคูณของ [ ] หุ้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื"อกับ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และตามวิธกี ารทีระบุไว้เท่านัน"
หากยอดจองซื"อ ของผู้มีอุ ป การคุ ณ ของบริษัท ฯ และ/หรือ บริษัท ย่ อ ย ครบตามจํา นวนทีกํา หนดแล้ว
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุในข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ"
หุน้ ก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ"
ทัง" นี" หุน้ ส่วนทีเหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ (ก) และ (ข) ให้จดั สรรตามดุลพินิจของ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1

5.6

วันและวิ ธีการจองและการชําระเงิ นค่าจองซื<อหุ้น
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชําระเงินค่าจองซือ" หุน้ มีดงั ต่อไปนี"
5.6.1

สําหรับผูจ้ องซื<อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื"อประเภทผู้มีอุป การคุ ณของผู้จดั จํา หน่ า ยหลัก ทรัพย์และนัก ลงทุน สถาบัน จะต้องปฏิบ ัติต ามวิธีการ
ดังต่อไปนี"
(1)

การจองซื<อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ
ส่วนที 3 หน้า 12
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(ก) ผูจ้ องซือ" จะต้องจองซือ" หุน้ ขัน" ตําจํานวน [ ] หุน้ และต้องเพิมเป็ นจํานวนทวีคูณของ [ ] หุน้ โดย
ผู้จ องซื"อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื"อในใบจองซื"อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชือ หากผูจ้ องซือ" เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคล
นัน" พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ" ดังต่อไปนี"
ผูจ้ องซื<อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที
ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไม่
ี มบี ตั รประจําตัว
ประชาชน ให้แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื"อเป็ นผู้เยาว์ทยัี งไม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน
จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ และให้
ผูป้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/หรือกรณีผู้จองซื"อเป็ นผู้เยาว์ทมีี บตั ร
ประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของ
ผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสําเนา
ทะเบียนบ้านทีผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ และให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)
ผู้จ องซื< อ ประเภทบุค คลธรรมดาชาวต่ า งชาติ : สําเนาใบต่ า งด้าวหรือสําเนา
หนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผูจ้ องซื"อ
เป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซื"อหุ้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย)
ผู้จองซื< อประเภทนิ ติ บุคคลตามกฎหมายไทยหรือที2 จดทะเบี ยนในประเทศ
ไทย: สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล หรือสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์ทออกไม่
ี
เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ" พร้อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน" และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจํา ตัวประชาชน สําเนาใบต่ างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ผู้จองซื<อประเภทนิ ติบุคคลที2 จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบุคคล หรือสําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง" บริษัท (Certificate of
Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6
เดือนก่อนวันจองซือ" พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน" และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว
หรือสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี าํ นาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ในกรณีทผูี จ้ องซื"อได้ผ่านขัน" ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาํ เนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ" ให้ผูจ้ องซือ" ดําเนินการกรอกใบ
จองซือ" หุน้ ลงนามตามตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้กบั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจอง
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ซือ" หุน้ ให้ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซือ" ทัง" นี" หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผูจ้ องซื"อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน
พร้อ มลงลายมือ ชือตามตัว อย่ า งลายมือ ชือทีให้ไ ว้ก ับ ผู้จ ัด จํา หน่ า ย เพือเป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซือ" ในกรณีทผูี จ้ องซือ" ไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ทจะใช้
ี
บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผูจ้ องซือ" ประสงค์ทจะฝาก
ี
หลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซือ" ดังกล่าวจะต้อง
กรอกข้อมูลเพิมเติมในใบจองซือ" ในส่วน “ข้อมูลเพิมเติมสําหรับการดําเนินงานตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผูจ้ องซือ" ทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิติ
บุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื"อนิติบุคคลเท่านัน" พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของ
ข้อมูล เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ"
(ข) ผูจ้ องซือ" สามารถจองซือ" ได้ทสํี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ" คือตัง" แต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที [ ] พ.ศ. 2559
(ค) ผูจ้ องซือ" ต้องชําระเงินค่าจองซือ" หุน้ ตามจํานวนทีจองซือ" ณ วันจองซือ" ดังนี"
• หากทําการจองซือ" ในวันที [ ] ตัง" แต่เวลา 9.00-16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของ
วันที [ ] ผูจ้ องซื"อจะต้องชําระเงินค่าจองซื"อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที
เรียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท์ ทีสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการ โดยให้ลงวันทีไม่เกินวันที [ ] และชือเจ้าของเช็ค
ต้อ งเป็ น ชือเดีย วกับ ผู้จ องซื"อ เท่ า นัน" ทัง" นี" การชํ า ระเงิน ค่ า จองซื"อ ผ่ า นระบบเงิน โอน
อัตโนมัตจิ ะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซือ" ทีได้เปิ ดบัญชีเพือซือ" ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีได้ดาํ เนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพือชําระค่าผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการเงินโอนอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ"
• หากทําการจองซือ" ในวันที [ ] หลังเวลา 12.00 น. และในวันที [ ] ตัง" แต่เวลา 9.00-16.00
น. ผูจ้ องซือ" จะต้องชําระเงินค่าจองซือ" ตามจํานวนทีจองซือ" โดยชําระเป็ นเงินโอน หรือเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านัน"
ทัง" นี" การชําระเงินค่าจองซือ" เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่ายผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (แล้วแต่
กรณี) พร้อมทัง" เขียนชือ นามสกุล ทีอยู่และเบอร์โทรศัพท์ทติี ดต่อไว้ด้านหลัง โดยผูจ้ ดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย จะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดซือ" รวมในส่วนของตนให้แก่บริษทั ฯ ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ" จะต้องนําใบจองซือ" ตามข้อ 5.6.1 (1) (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ" หุน้ ตามข้อ 5.6.1 (1) (ค)
มายืนความจํานงในการจองซือ" หุน้ และชําระเงินค่าจองซือ" หุน้ ได้ทผูี จ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายตามสถานทีทีได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง" แต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที [ ]ในการจองซื"อ
เจ้าหน้าทีรับจองซือ" จะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ" หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ"
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(จ) ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผูจ้ องซือ" ทุกรายเข้า
บัญชีของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพือเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ" หุน้ สามัญของผูจ้ อง
ซือ" รายทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทได้
ี เรียกเก็บเงิน
ครัง" แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ" ทียืนความจํานงในการจองซือ" และชําระค่าจองซือ" หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ"
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทัง" นี" ผู้จ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื"อของผู้จ องซื"อทีดําเนินการไม่
ครบถ้วนตามข้อ 5.6.1 (1) (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซื<อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก)

ผูจ้ องซือ" สามารถจองซื"อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
(เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซือ" ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึงได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์
กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ [ ]) โดยผูจ้ องซือ" จะต้องเป็ นผูท้ มีี บญ
ั ชีซอ"ื
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอืนๆกับผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ซึงผ่านขัน" ตอนการ
รูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ในช่วง
ระยะเวลาไม่ เกิน 2 ปี ก่ อ นการจองซื"อ โดยผู้จ ัด จําหน่ า ยหลัก ทรัพย์จ ะต้องมีก าร
ควบคุมดูแลการจองซือ" ผ่านระบบออนไลน์ทรัี ดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของ
ผูจ้ องซือ" ได้โดยใช้ชอผู
ื ใ้ ช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password login) และผูจ้ องซือ"
ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาและรับทราบข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุน้ เพิมทุนในหนังสือชี"
ชวนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอม
ผู ก พัน ตามหนั ง สือ ชี"ช วนการเสนอขายหลัก ทรัพ ย์แ ละ/หรือ ข้อ มู ล สรุ ป (Executive
Summary) ดังกล่าว ก่อนการส่งคําสังจองซือ" ผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผูจ้ องซือ"
ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ" (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซือ" ทัง" นี" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช" วนและข้อมูลสรุป
(Executive Summary) ดังกล่าวใน website ของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ทัง" นี" วิธกี าร
จองซื"อให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน" ตอนทีผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจ
กําหนดเพิมเติม สําหรับลูกค้าของตนในภายหลัง

(ข) ผูจ้ องซื"อสามารถจองซื"อได้ทเว็
ี บไซต์ของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซื"อ
ผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซือ" คือ ตัง" แต่เวลา 9.00 น. ของวันที [ ] ถึง
16.00 น. ของวันที [ ]
(ค) ผูจ้ องซือ" ต้องชําระเงินค่าจองซือ" หุน้ ตามจํานวนทีจองซือ" ณ วันจองซือ" โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผจู้ องซือ" ทุกราย และอาจจะพิจารณา
ตัดสิทธิการจองซือ" หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ" รายทีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
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(จ) ผูจ้ องซือ" ทียืนความจํานงในการจองซือ" และชําระค่าจองซือ" หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ"
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทัง" นี" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ" ของผูจ้ องซือ" ทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ (2) (ก)-(ง) ได้
(ฉ) หากผูจ้ องซื"อไม่สามารถดําเนินการจองซื"อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื"อสามารถทําการจองซื"อ
ตามวิธกี ารจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้
(3)

การจองซื<อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
(ก) การจองซือ" ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ" สามารถจองซือ" ผ่านผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 (เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซื"อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ซึง
ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ [ ]) โดยผูจ้ อง
ซือ" จะต้องเป็ นผู้ทมีี บญ
ั ชีซอ"ื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอืนๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ซึงผ่านขัน" ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ" ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซือ" ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีรัดกุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ" ต้องยืนยันว่า
ได้ศึกษาและรับทราบข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุน ในหนังสือ ชี"ชวนการเสนอขาย
หลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช" วนการ
เสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ" ไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ"
(ข) ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจํานวนหุน้ จองให้แก่ผูจ้ องซือ"
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจาํ นวนหุน้ ทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้องชําระ
การฝากหุ้น วิธกี ารและวันทีต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื"อสามารถศึกษาข้อมูล
เกียวกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิมทุนจากหนังสือชีช" วนการเสนอขายหลักทรัพย์และ/หรือข้อมูล
สรุป (Executive Summary) ผ่านทาง website ของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และ website ของ
สํานักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
(ค) ผู้แ นะนํ า การลงทุ น ของผู้จ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ต้อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื"อ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ชําระโดยวิธเี งิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์หรือชือผูแ้ นะนําการลงทุน เป็ นต้น
(ง) ผูจ้ องซือ" ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาและรับทราบข้อมูลเกียวกับการเสนอขายหุน้ เพิมทุนใน
หนังสือชีช" วนและ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือชี"ชวน
และ/หรือข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว
(จ) ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เมือรับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ" ผ่าน
ทางโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทป ต้อ งบัน ทึก คํ า สังการจองซื"อ ผ่ า นระบบทีผู้จ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์
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จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือผูแ้ นะนําการลงทุน
วันและเวลาบันทึกการจองซือ" ผ่านระบบ
(ฉ) ผูจ้ องซือ" สามารถจองซือ" ผ่านผู้แนะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ" คือ ตัง" แต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที [ ]
(ช) ผูจ้ องซือ" ต้องชําระเงินค่าจองซือ" หุน้ ตามจํานวนทีจองซือ" ณ วันจองซือ" โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผูจ้ องซือ" ทุกราย และจะ
ตัดสิทธิการจองซือ" หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ" รายทีไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผูจ้ องซือ" ทียืนความจํานงในการจองซือ" และชําระค่าจองซือ" หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ"
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทัง" นี" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ" ของผูจ้ องซือ" ทีดําเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ (3) (ก)-(ซ) ได้
(ญ) หากผูจ้ องซือ" ไม่สามารถดําเนินการจองซื"อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื"อสามารถทํา
การจองซือ" ตามวิธกี ารจองในข้อ 5.6.1 (1) ได้
5.6.2

สําหรับผูจ้ องซื<อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย

ผูจ้ องซือ" ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี"
(1)

การจองซื<อโดยการส่งใบจองพร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผูจ้ องซือ" ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซือ" หุน้ ขัน" ตําจํานวน
[ ] หุ้น และต้องเพิมเป็ นจํานวนทวีคูณของ [ ] หุน้ โดยผูจ้ องซือ" จะต้องกรอกรายละเอียดการ
จองซือ" ในใบจองซือ" หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชือ หากผูจ้ องซือ" เป็ นนิติ
บุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน" พร้อมประทับตราสําคัญของบริษัท
(ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ" ดังต่อไปนี"
ผู้จองซื<อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไม่
ี มบี ตั รประจําตัวประชาชน ให้
แนบสําเนาทะเบียนบ้านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทาง
ราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื"อ เป็ น ผู้เ ยาว์ทียัง ไม่ มีบ ัต รประจํา ตัว ประชาชน จะต้อ งแนบสํา เนาบัต รประจํา ตัว
ประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือกรณีผูจ้ องซือ" เป็ นผูเ้ ยาว์ทมีี บตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทียังไม่หมดอายุของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) และสําเนาทะเบียนบ้านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ และให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง)
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ผู้จองซื< อประเภทบุคคลธรรมดาชาวต่ างชาติ : สํา เนาใบต่ างด้าวหรือ สําเนาหนังสือ
เดินทางทียังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง ในกรณีทเป็
ี นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบ
หลักฐานทีแสดงว่าสามารถจองซือ" หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ผูจ้ องซื<อประเภทนิ ติบุคคลที2จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือแสดงความเป็ น
นิตบิ ุคคลหรือสําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทออกไม่
ี
เกิน 6 เดือนก่อน
วันจองซื"อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน" และ
ประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ผูจ้ องซื<อประเภทนิ ติบุคคลที2จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือแสดงความเป็ น
นิติบุคคล สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง" บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อบังคับและสําเนาหนังสือรับรองทีออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ" พร้อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน" และประทับตราสําคัญ
ของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ของผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
ในกรณีทผูี จ้ องซือ" ได้ผ่านขัน" ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพือทราบข้อเท็จจริงเกียวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการ
จองซือ" ให้ผจู้ องซือ" ดําเนินการกรอกใบจองซือ" หุน้ ลงนามตามตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้กบั
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ าย และจัดส่งใบจองซือ" หุน้ ให้ผูจ้ ดั การการ
จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย โดยไม่ต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซือ" ทัง" นี" หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ" จะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
พร้อมลงลายมือชือตามตัวอย่างลายมือชือทีให้ไว้กบั ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่าย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ" ในกรณีทผูี จ้ องซือ" ไม่ประสงค์จะขอรับใบ
หลักทรัพย์ แต่ประสงค์ทจะใช้
ี บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่าวคือผู้จองซื"อประสงค์ทจะฝากหลั
ี
กทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที 600 ผูจ้ องซือ" ดังกล่าวจะต้องกรอกข้อมูลเพิมเติมในใบจองซือ" ในส่วน”ข้อมูลเพิมเติม
สําหรับดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผูจ้ อง
ซือ" ทีเป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สําหรับผูจ้ องซือ" นิตบิ ุคคลเท่านัน" และลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ"
(ข) ผู้จ องซื"อ ต้อ งชํา ระเงิน ค่ า จองซื"อ หุ้น ตามจํา นวนทีจองซื"อ ณ วัน จองซื"อ โดยผ่ า นระบบ Bill
Payment ซึงมีรายละเอียดดังต่อไปนี"
1. กรณี ชําระด้วยการนํ าฝากหรือโอนเงิ นด้วยเช็ค หรือแคชเชี ยร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่าน
ระบบ Bill Payment
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(ก) ชําระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ โดยให้ขดี คร่อมสังจ่ายเฉพาะ
“บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื2อจองซื<อ
หุ้น 3”
และจะต้องลงวันทีไม่เกินวันที [ ] ซึงจะต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชี
ในกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการเท่านัน" พร้อมกับแนบใบแจ้งการชําระเงิน
(Bill-Payment) ทีกรอกรายละเอียดเป็ นทีเรียบร้อย
(ข) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ จํานวน 1 ฉบับต่อ 1 ใบจองซือ"
(ค) กรุณาระบุชอ-นามสกุ
ื
ล และหมายเลขโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อได้ ไว้ดา้ นหลังของเช็ค
หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
(ง) ผูจ้ องซือ" ต้องใช้ใบนํ าฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
Ref.1 เป็ นเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชําระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านัน" และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อ
ได้
(จ) กําหนดระยะเวลาการชําระด้วยการนํ าฝาก หรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment:
ระหว่ างเวลา 9.00 น. วัน ที [ ] ถึง เวลา 12.00 น. วัน ที [ ] (ตามเวลาทํา การของ
ธนาคาร)
กําหนดการรับจองซือ" และการรับเอกสารทีเกียวข้องกับการจองซือ" กรณีชําระด้วยการ
นําฝากหรือโอนเงินด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment:
ระหว่างวันที [ ] ในระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. วันที [ ] ในระหว่างเวลา 9.00
น. – 12.00 น.
2. การชําระด้วยการโอนเงิ น ผ่านระบบ Bill Payment (เฉพาะการโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน< )
(ก) ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านัน"
“บริ ษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เพื2อจองซื<อ
หุ้น 3”
(ข) ฝาก/โอนเงินครัง" เดียว ต่อ 1 ใบจองซือ"
(ค) ผูจ้ องซือ" ต้องใช้ใบนํ าฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
Ref.1 เป็ นเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชําระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านัน" และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ทสามารถติ
ี
ดต่อ
ได้
(ง) กําหนดระยะเวลาการชําระด้วยเงินโอน (เฉพาะโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน< ):
ระหว่างเวลา 9.00 น. วันที [ ] ถึง เวลา 16.00 น. วันที [ ] (ตามเวลาทําการของ
ธนาคาร)
กําหนดการรับจองซื"อและการรับเอกสารทีเกียวข้องกับการจองซือ" กรณีชําระด้วยเงิน
โอน (เฉพาะโอนด้วยเงิ นสดเท่านัน< ):
ตัง" แต่เวลา 9.00-16.00 น. วันที [ ]
3. ผูจ้ องซื<อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมธนาคารเอง (ถ้ามี)
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

(ค) ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายจะนํ าเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้
จองซือ" ทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายเพือเรียกเก็บเงิน
และจะตัดสิทธิการจองซือ" หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ" รายทีธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ทได้
ี เรียกเก็บเงินครัง" แรก และผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ" รวมในส่วนของตนให้แก่บริษทั ฯ ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ" ทียืนความจํานงในการจองซือ" และชําระค่าจองซือ" หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ"
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 5.8.4 (2) การเกิดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้บริษทั ฯ ต้องระงับ
และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทัง" นี" ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ" ของผูจ้ องซือ" ที
ดําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.6.2 (1) (ก)-(ค) ได้
5.7

การจัดสรรในกรณี ที2มีผจู้ องซื<อหุ้นเกิ นกว่าจํานวนหุ้นที2เสนอขาย
5.7.1

ผูจ้ องซื<อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทมีี การจองซือ" หุน้ เกินกว่าจํานวนหุน้ ทีเสนอขายสําหรับผูจ้ องซือ" ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ใน
ข้อ 5.2

5.7.2

ผูจ้ องซื<อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อย
ในกรณีทีมีการจองซื"อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นทีเสนอขายสําหรับผู้จองซื"อประเภทผู้มีอุปการคุณของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่ อ ย ให้อยู่ใ นดุล ยพินิจ ของคณะกรรมการของบริษัท ฯ หรือ บุค คลทีได้ร ับ
มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษทั ฯ

5.8

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื<อหลักทรัพย์
5.8.1

ในกรณี ผจู้ องซื<อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้อ 5.2 ซึงเป็ นผูร้ บั จองซือ" หุน้ จากผู้จองซื"อทีไม่ได้รบั การจัดสรร
รายนัน" ๆ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื"อหุ้นแก่ผู้ทจองซื
ี
"อ โดยไม่มดี อกเบี"ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
ให้แก่ผู้จองซื"อทีไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื"อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื"อผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็ค
ขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผูจ้ องซือ" ตามชือทีระบุไว้ในใบจองซือ" และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอยู่ที
ระบุไว้ในใบจองซือ" ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี"
ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด • นํ าเข้าบัญชี ATS ในกรณี
จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์แ ละนั ก
ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ การ
ลงทุนสถาบัน
ยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
• นํ า เ ข้ า บั ญ ชี ซื" อ ข า ย
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ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน C วันทําการ

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี
ทีลูกค้าแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ • โอนเงิน ผ่ า นบัญ ชีธ นาคาร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตามที ระบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื" อ
หลักทรัพย์
• เช็คสังจ่าย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย

ภายใน ˆ วันทําการ

ภายใน AB วันทําการ

โดยผูจ้ องซือ" จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานัก
หักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง" นี" ในกรณีทไม่
ี สามารถคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ขา้ งต้น ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีมีหน้าที
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องชําระดอกเบีย" ให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดย
คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื"อหุ้นทีไม่ได้รบั การจัดสรร นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดเวลาตามทีระบุไว้ใน
ตารางข้างต้นจนถึงวันทีได้มกี ารชําระคืนเงินตามวิธกี ารทีระบุไว้ในตารางข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าใน
กรณี ใ ดๆ หากได้มีก ารโอนเงิน ค่า จองซื"อ หุ้น เข้า บัญ ชีธนาคารของผู้จ องซื"อ ผ่า นระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจองซือ" โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ" ได้รบั เงินจองซื"อ
หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ" จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย" และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง" นี"
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ" หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่ง
เช็คซึงไม่ใ ช่ความผิดของผู้จ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชือ ทีอยู่ของผู้จ องซื"อไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตามทีได้ระบุไว้ในใบจองซือ" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.8.2

ในกรณี ผจู้ องซื<อได้รบั การจัดสรรหุ้นน้ อยกว่าจํานวนหุ้นที2จองซื<อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึงเป็ นผูร้ บั จองซือ" หุน้ จากผูจ้ องซือ" ทีได้รบั การจัดสรรหุน้
ไม่ครบตามจํานวนหุน้ ทีจองซือ" รายนัน" ๆ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ในส่วนทีไม่ได้รบั การจัดสรร
หุน้ แก่ผจู้ องซือ" ผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย" และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผทู้ จองซื
ี
อ" ทีได้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่
ครบตามจํานวนทีจองซือ" โดยการโอนเงินค่าจองซือ" เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ" ผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สังจ่ายผูจ้ องซือ" ตามชือทีระบุไว้ในใบจองซือ" และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจอง
ซือ" ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี"
ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด • นํ าเข้าบัญชี ATS ในกรณี
จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์แ ละนั ก
ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ การ
ลงทุนสถาบัน
ยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
• นํ า เ ข้ า บั ญ ชี ซื" อ ข า ย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี
ทีลูกค้าแจ้งไว้
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ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน C วันทําการ

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ • โอนเงิน ผ่ า นบัญ ชีธ นาคาร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตามที ระบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื" อ
หลักทรัพย์
• เช็คสังจ่าย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน ˆ วันทําการ

ภายใน AB วันทําการ

โดยผูจ้ องซือ" จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานัก
หักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง" นี" ในกรณีทไม่
ี สามารถคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ขา้ งต้น ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีมีหน้าที
รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทําการชําระดอกเบีย" ให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ" หุน้ ทีไม่ได้รบั การจัดสรร นับแต่พน้ กําหนดเวลาทีระบุไว้ในตาราง
ข้างต้น จนถึงวันทีได้มกี ารชําระคืนเงินตามวิธกี ารทีระบุไว้ในตารางข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ
หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื"อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื"อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจองซือ" โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ" ได้รบั เงินจองซือ" หุน้ คืนแล้ว
โดยชอบ และผูจ้ องซือ" จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย" และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญ
หายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลจากความไม่ครบถ้วนของชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซื"อได้ระบุไว้ในใบจองซือ" ผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว ทัง" นี" หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จ องซื"อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึงไม่ใ ช่
ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชือ ทีอยู่ของผูจ้ องซือ" ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามที
ได้ระบุไว้ในใบจองซือ" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.8.3

ในกรณี ผ้จู องซื<อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น อันเนื2 องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื<อ
หุ้นตามเช็คค่าจองซื<อหุ้น หรือเนื2 องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื2อนไขในการจองซื<อ
ผู้จ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ต ามทีระบุ ไ ว้ใ นข้อ 5.2 ซึงเป็ น ผู้ร ับ จองซื"อ หุ้น จากผู้จ องซื"อ รายนั น" ๆ จะ
ดําเนินการคืนเช็คค่าจองซือ" หุน้ ให้แก่ผูจ้ องซือ" ทีไม่ได้รบั การจัดสรรอันเนืองมาจากการไม่สามารถเรียก
เก็บเงินค่าจองซือ" หุ้นตามเช็คค่าจองซื"อหุน้ โดยผูจ้ องซือ" ดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืน
จากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน
ทัง" นี" หากผู้จ องซื"อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นอันเนื องมาจากการปฏิบตั ิผิด เงือนไขในการจองซื"อ ผู้จ ัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ" ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี"
ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด • นํ าเข้าบัญชี ATS ในกรณี
จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์แ ละนั ก
ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ การ
ลงทุนสภาบัน
ยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
• นํ า เ ข้ า บั ญ ชี ซื" อ ข า ย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี
ส่วนที 3 หน้า 22

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน C วันทําการ

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ทีลูกค้าแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ • โอนเงิน ผ่ า นบัญ ชีธ นาคาร
และ/หรือบริษทั ย่อย
ตามที ระบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื" อ
หลักทรัพย์
• เช็คสังจ่าย

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน ˆ วันทําการ

ภายใน AB วันทําการ

โดยผูจ้ องซือ" จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี
5.8.4

กรณี ที2มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์ทบริ
ี ษทั ฯ และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
(Lead Underwriter) ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ใช้สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ ตามเงือนไขทีระบุ
ไว้ ใ นหนั ง สื อ สั ญ ญาแต่ ง ตั "ง ผู้ จ ั ด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน่ ายหุ้ น ของบริ ษั ท ฯ
(Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดทีระบุไว้ในข้อ 5.3.1 ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ" ทุกรายได้ใช้
สิทธิยกเลิกการจองซือ" หลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีทเกิ
ี ดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้บริษัทฯ ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
และ/หรือ ไม่ ส ามารถส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ทีเสนอขายได้ ผู้จ องซื"อ มีส ิท ธิจ ะยกเลิก การจองซื"อ
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ" จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุ การณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื"อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื"อหลักทรัพย์ ผู้จ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีรับจองซื"อหุ้นจากผู้จ องซื"อหุ้นทียกเลิกการจองซื"อ
ดังกล่าว จะดําเนินการให้มกี ารส่งมอบเงินค่าจองซือ" หุน้ โดยไม่มดี อกเบี"ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้
จองซือ" ทีได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ" หลักทรัพย์นัน" ๆ โดยการโอนเงินค่าจองซือ" เข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซือ" ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผูจ้ องซือ" ตามชือทีระบุไว้ในใบจองซือ" และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจองซือ" ภายในระยะเวลาทีระบุไว้ในตารางด้านล่าง
ประเภทผูจ้ องซื<อ

ช่องทางการคืนเงิ น

ผู้ มี อุ ป ก า ร คุ ณ ข อ ง ผู้ จั ด • นํ าเข้าบัญชี ATS ในกรณี
จํา หน่ ายหลัก ทรัพ ย์แ ละนั ก
ลู ก ค้ า ดั ง กล่ า วได้ ร ั บ การ
ลงทุนสถาบัน
ยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
• นํ า เ ข้ า บั ญ ชี ซื" อ ข า ย
หลักทรัพย์ตามประเภทบัญชี
ทีลูกค้าแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ฯ • โอนเงิน ผ่ า นบัญ ชีธ นาคาร
ส่วนที 3 หน้า 23

ระยะเวลาคืนเงิ น
นับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ภายใน C วันทําการ

ภายใน ˆ วันทําการ

บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

และ/หรือบริษทั ย่อย

ตามที ระบุ ไ ว้ ใ นใบจองซื" อ
หลักทรัพย์
• เช็คสังจ่าย

ภายใน AB วันทําการ

โดยผูจ้ องซือ" จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานัก
หักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง" นี" ในกรณีทไม่
ี สามารถคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ได้
ภายในระยะเวลาทีกําหนดไว้ในตารางข้างต้น ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีมี
หน้าทีรับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้องทําการชําระดอกเบี"ยให้แก่ผูจ้ องซือ" หุน้ ในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ" หุน้ ทีไม่ได้รบั การจัดสรร นับแต่วนั ทีพ้นกําหนดเวลาที
ระบุไว้ในตารางข้างต้น จนถึงวันทีได้มกี ารชําระคืนเงินตามวิธกี ารทีระบุไว้ในตารางข้างต้น อย่างไรก็ดี
ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื"อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื"อผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ" หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจองซือ" โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ" ได้รบั เงินจองซื"อ
หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ" จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย" และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หาก
เกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลจากความไม่ครบถ้วนของชือ ทีอยู่ ทีผูจ้ องซือ" ได้ระบุไว้ในใบจอง
ซือ" ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว ทัง" นี" หาก
เกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ" หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง
ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชือ ทีอยู่ของผูจ้ องซื"อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน
ตามทีได้ระบุไว้ในใบจองซือ" ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง" บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) และศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์ได้ตกลงรับทีจะทําหน้าทีเป็ นนายทะเบียนหุ้นให้กบั บริษัทฯ โดยผูจ้ องซือ" สามารถใช้บริการของ
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพือขอให้นําหุน้ ทีตนได้รบั การจัดสรรเข้าสูร่ ะบบซือ" ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System)
อันเป็ นผลให้ผจู้ องซือ" สามารถขายหุน้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทนั ทีทตลาดหลั
ี
กทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุ ญาตให้หุ้นของบริษัทฯ เริมทําการซื"อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึงแตกต่างกับกรณีทผูี ้จองซื"อ
ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยผูจ้ องซือ" จะไม่สามารถขายหุน้ ได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน" ในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในครัง" นี" ผู้จองซือ" สามารถเลือกให้บริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึงใน 3 กรณี ดังต่อไปนี" คือ
(ก) ในกรณี ทีผู้จ องซื"อ ประสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น โดยให้อ อกใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื"อ นายทะเบีย น
หลักทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทําการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้รบั การ
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รบั การจัดสรร ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ ทีอยู่ทระบุ
ี ไว้ในใบจองซื"อ
ภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดทําการจองซือ" หุ้น ในกรณีน"ี ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที
ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึงอาจจะได้รบั ภายหลังจาก
ทีหุน้ ของบริษทั ฯ ได้รบั อนุญาตให้เข้าทําการซือ" ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
(ข) ในกรณีทผูี จ้ องซือ" ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผูจ้ องซือ" ประสงค์ทจะฝาก
ี
หุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซงผู
ึ จ้ องซือ" จะต้องมีบญ
ั ชีซอ"ื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน"ีนายทะเบียน
หลัก ทรัพย์ของบริษัทฯ คือ ศูนย์รบั ฝากหลัก ทรัพย์ จะออกใบหุ้นในชือของ “บริษัท ศูนย์รบั ฝาก
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บริษทั เน็ตเบย์ จํากัด (มหาชน)

หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน้
ทีบริษทั หลักทรัพย์นนั " ฝากหุน้ อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซือ" ภายใน 7 วันนับจากวันปิ ด
การจองซือ" ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน้ ทีผูจ้ องซือ" ฝากไว้
ในกรณีน"ี ผูท้ ได้
ี รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้
ทัน ทีทีตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยอนุ ญ าตให้หุ้น ของบริษัท ฯ ทํา การซื"อ ขายได้ใ นตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีทผูี จ้ องซือ" หุน้ เลือกให้บริษทั ฯ ดําเนินการตามข้อ 5.9 (ข) ชือผูจ้ องซือ" ในใบจองซือ" จะต้องตรง
กับชือเจ้าของบัญชีซ"อื ขายหลักทรัพย์ทีผู้จ องซื"อประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน" แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจะดํ
ี าเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ"
ดังมีรายละเอียดและวิธกี ารตามข้อ 5.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทผูี จ้ องซือ" ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์ทจะใช้
ี บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดย
ผูจ้ องซือ" ประสงค์ทจะฝากหุ
ี
น้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 ในกรณีน"ี บริษทั ฯ
จะดําเนินการนําหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บัน ทึก ยอดบัญ ชีจํ า นวนหุ้น ตามจํ า นวนทีผู้จ องซื"อ ได้ร ับ การจัด สรรไว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อก
หลักทรัพย์สมาชิกเลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผูจ้ องซือ" ภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการ
จองซือ" ในกรณีน"ี ผูท้ ได้
ี รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ ทีได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ และหากผูจ้ องซือ" ต้องการจะถอนหุน้ ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้
จองซือ" สามารถติดต่อได้ทศูี นย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ ตามอัตราทีศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์กําหนด ทัง" นี" การถอนหุ้นทีฝากไว้ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที
600 จะต้องใช้เวลาในการดําเนินการ ดังนัน" ผูจ้ องซือ" ทีนําฝากหุน้ ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถ
ถอนหุน้ ได้ทนั ภายในวันทีหุน้ ของบริษทั ฯ เริมทําการซือ" ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ทัง" นี" หากผูจ้ องซือ" ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซือ" บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุน้ ในนามของผู้
จองซือ" ตามข้อ 5.9 (ก) ให้แก่ผจู้ องซือ"
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