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5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการเสนอ
ขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

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

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 191 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777
โทรสาร 0-2618-1001
www.bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน)
132 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 ชั้น 2, 3 และ 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2205-7000
โทรสาร 0-2205-7171
www.cqsec.co.th
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2801-9100
โทรสาร 0-2801-9399
www.trinitythai.com
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บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9110
www.fnsyrus.com
5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญของบริษัทซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวนประมาณ 1,100,000,000 หุน ในราคาหุนละ1.95 บาทตอหุน
ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฏในขอ 1.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ภายหลังจากที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดหารือกับบริษัท และไดจัดสงหนังสือบอกเลิกการจําหนายหุนสามัญ
ในครั้งนี้ไปยังบริษัท และเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน การเมือง เศรษฐกิจ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเหตุการณใดๆ ไมวาจะเกิดขึ้นในประเทศหรือตางประเทศ ซึ่งผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายพิจารณาอยางสมเหตุสมผลแลวเห็นวาอาจสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการ
กําหนดราคา และหรือมูลคาหลักทรัพย และอาจมีผลกระทบตอความสําเร็จในการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้อยาง
นัยสําคัญ หรือ
(ข) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่สําคัญใด ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
(ค) เมื่อมีคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. ศาลไทย หรือรัฐบาล หรือสวนงานหรือหนวยงานราชการใดๆ ใหหยุด
หรือระงับ หรือยุติ หรือคําสั่งใดๆ ในลักษณะเดียวกันที่เกี่ยวของกับการเสนอขายหลักทรัพย แบบแสดงรายการขอมูล หรือ
หนังสือชี้ชวน หรือ
(ง) เมื่อมีการประกาศใช การบังคับใช หรือการออกกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งใดๆ โดยศาลที่มี
เขตอํานาจ หรือหนวยงานราชการซึ่งอาจขัดขวางการจองซื้อ การออก หรือการจําหนายหลักทรัพย หรือ
(จ) เมื่อเงื่อนไขบังคับกอนตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไมสําเร็จ
หรือไมไดรับการยกเวน หรือ
(ฉ) เมื่อคํารับรอง คํารับประกัน หรือ ขอตกลงกระทําการใดๆ ของบริษัทภายใตสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายเปนขอความเท็จ ไมถูกตอง หรืออาจทําใหบุคคลอื่นสําคัญผิด หรือละเมิดขอสัญญาที่สําคัญ
ใดๆ
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้ง
นี้จากเหตุในขอ (ก) – (ฉ) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่
จองซื้อหุนสามัญในสวนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น 48,262,500.00 บาท โดยจะชําระใหภายใน 30 วันหลังจาก
วันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุน สามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญที่เสนอขายตอประชาชน จํานวนประมาณ 1,100,000,000 หุน
ในราคาหุนละ 1.95 บาท
2,145,000,000.00 บาท
99,628,000.00 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
2,045,372,000.00 บาท
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน
1.86 บาท

5.4

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ/1
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน/2
คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพยฯ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาใชจายอื่น ๆ โดยประมาณ /3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

/1
/2
/3

50,000.00
1,716,000.00
50,000.00
2,550,000.00
48,262,500.00
121,500.00
46,878,000
99,628,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอื่น ๆ รวมถึงคาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน
สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซื้อ และการติดตอนักลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจอง
ซื้อ และหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลา
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรั พยแตละรายประกาศกําหนด รวมถึง การแจง ยืน ยันการจองซื้ อผานระบบออนไลนแ ละระบบ
โทรศัพทบันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อโดยตรง
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อ
เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซื้อ และการติดตอนักลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจอง
ซื้อ และหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาที่
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายประกาศกําหนด รวมถึงการแจงยืนยันการจองซื้อผานระบบออนไลนและระบบโทรศัพท
บันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อโดยตรง
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ระหวางเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อสําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
เพื่อความสะดวกในการเตรียมการจองซื้อ และการติดตอนักลงทุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจอง
ซื้อ และหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาที่
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายประกาศกําหนด รวมถึงการแจงยืนยันการจองซื้อผานระบบออนไลนและระบบโทรศัพท
บันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อโดยตรง
5.6

วิธีการจัดสรรหุนสามัญ

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก
(1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน และ (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท
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นอกจากนี้การจัดสรรหุนโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหารผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะ
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให เวนแต
เปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทดวย ทั้งนี้
เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งใชบังคับตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็น
วามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน
หากพบวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัท แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่
จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไปหรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียวโดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการ
แจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกันทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2

วิธีจดั สรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
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5.6.3

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทและ/หรือบุคคลที่
คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2.1 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากปรากฏวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทขางตน ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบันหรือ
บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
5.7

วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุนโดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไม มีบัตรประจํา ตัวประชาชนใหแ นบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง และ/หรือกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
จองซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนพรอม
แนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแต
กรณี) โดยเอกสารดั ง กล าวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรัก ษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
วิธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ

กรณีผูจองซื้อ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือเปดบัญชีอื่นกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อหรือตามระเบียบที่
สํ า นั ก งาน ก.ล.ต. กํ า หนดแล ว ให ผู จ องซื้ อ ดํ า เนิ น การกรอกใบจองซื้ อ หุ น และจั ด ส ง ใบจองซื้ อ หุ น ให ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยโดยไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตอง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ เพื่อ
เปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ประสงค ที่ จ ะฝากหุ น ในบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600
(Issuer Account) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับ
การดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล ตองกรอกขอมูล
เพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
และ “คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
-

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อ
หุนผ านระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโ ก จํากัด บริษัทหลักทรัพ ย บั วหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย คันทรี่กรุป จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคา และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการสงคําสั่งซื้อหรือตามระเบียบที่
สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และผานการศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลว
ก อนการสง คํา สั่ ง ซื้ อ ผ า นระบบออนไลนโดยผูจัดจํา หนา ยหลักทรัพ ยจ ะตอ งมีการควบคุมดูแ ลการจองซื้อ ผ า นระบบ
ออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password
Login) และผูจองซื้อตองยืนยันผูกพันตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว
โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อผานระบบออนไลน
(Online) จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาว
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-

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการ
จองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในขอมูลสรุป
(Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยและยินยอมผูกพันตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือ
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th โดยจะตองปฏิบัติตาม ดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจอง
ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการ
และวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน
ไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือ
ชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลวและยินยอมผูกพันตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจอง
ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะ
แสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
ภายหลังจากการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อ
ผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปตามชองทางที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือผานทางโทรศัพท
บันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุไวขางตนได
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 หรือผาน
เว็บไซต (Website) หรือทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการ
จองซื้อ ตามวิธีการจองซื้อที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายกําหนด
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(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- ชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟท ตองทําการจองซื้อระหวางเวลา 9.00 น.
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29-30 กันยายน 2558 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตองสามารถเรียกเก็บ
เงินจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนดพรอม
ทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังโดย
หากชําระเปนเช็ค (เช็คสวนบุคคล) ใหลงวันที่ 29 หรือ 30 กันยายน 2558 และชื่อเจาของเช็คตองเปน
ชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อหรือบุคคลในครอบครัวที่มีนามสกุลเดียวกันเทานั้น
หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่
30 กันยายน 2558
- ชําระโดยเงินโอน หรือ การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผานระบบเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย สามารถทํา
การจองซื้อในระหวางเวลา 9.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ การ
โอนเงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทํา
ธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
การชํา ระเงิน คา จองซื้ อ โดยหั ก จากเงิ น ที่ฝ ากอยู กับ ผู จัด จํา หนา ยหลัก ทรั พ ย หรื อ ผ า นระบบเงิน โอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันและระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกลาว มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือ จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตองชําระคาจองซื้อ
โดยการโอนเงินผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเทานั้น
ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมได ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงิน
มายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขาบัญชีบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนมายื่นความจํานงขอจองซื้อ และชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
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(จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนใหกับบริษัทตอไป ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของ
ผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระ
คาจองซื้อภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 5.7.1 (ค)
(ฉ) ผูท่ียื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) หรือกรณีที่ไม
เปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนดให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
จองซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อแทนพรอม
แนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแต
กรณี) โดยเอกสารดัง กล าวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรัก ษา
ผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน –
2 ตุลาคม 2558
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(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- ชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือ ดราฟท ตองทําการจองซื้อระหวาง เวลา
9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 - 30 กันยายน 2558 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาว จะตองสามารถเรียก
เก็บเงินจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดย
หากชําระเปนเช็ค ใหลงวันที่ 29 หรือ 30 กันยายน 2558
หากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟทใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่
30 กันยายน 2558
- ชําระโดยเงินโอน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถทําการจองซื้อในระหวาง
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ การโอนเงินผานระบบบาท
เนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด
(จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อ และชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะ
ลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละ
รายจะเป น ผูทํา การโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทตอไป ทั้ง นี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนา ยและ
รับประกั นการจําหนา ย ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิ ทธิ การจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระคาจองภายในเวลาที่
กําหนดตามขอ 5.7.2 (ค)
(ฉ)
ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตาม
ขอ (ก) – (จ) หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
5.7.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้
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- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอม
ลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งหรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนให แ นบสํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ น ที่ มี
เลขประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุและ/หรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชนพรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชนจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง และ/หรือกรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ที่ยังไมหมดอายุของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมใหผูปกครอง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว:
ไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยัง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาวหรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาวพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
วิธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ

กรณีผูจองซื้อ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย หรือเปดบัญชีอื่นกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ภายใน
ระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อหรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนดแลว ใหผูจองซื้อดําเนินการกรอกใบจอง
ซื้อหุน จัดสงใบจองซื้อหุนใหผูจัดการการจัดจําหนายโดยไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
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ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
(Issuer Account) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ
“คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรองความ
ถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
-

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ซึ่งผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการสงคําสั่งซื้อหรือตามระเบียบ
ที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด และผานการศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลว
กอนการสงคําสั่งซื้อผานระบบออนไลน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตองมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User
Name) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันผูกพันตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือ
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนายที่รับจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน และขอมูลสรุปใน
เว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายดังกลาว
-

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนายที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยไดผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพท
บันทึกเทป หรือตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดทําหนาย
จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยและยินยอมผูกพัน
ตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต.
ที่ www.sec.or.th โดยจะตองปฏิบัติตาม ดังนี้
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- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองแจงการ
จัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงิน
ที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนไดจากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตองตรวจสอบ
ตัวตนของผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือ
ชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลวและยินยอมผูกพันตามขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผู แ นะนํ า การลงทุ น ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจั ด จํ า หน า ย เมื่ อ รั บ
คํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดการการจัด
จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจัด จํ า หน า ยจัด เตรี ย มให โดยระบบจะแสดงขอ มูล การจองผ า นทางโทรศัพ ท บัน ทึ ก เทป
ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
ภายหลังจากการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะตองแจง
ยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปตามชองทางที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จัดจําหนายไดกําหนดไว
อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุไว
ขางตนได
(ข)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือสถานที่อื่นที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเห็นสมควร ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อคือ ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน – 2 ตุลาคม 2558 หรือผานเว็บไซต
(Website) หรือทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตามวิธีการจองซื้อที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกําหนด
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงิน มีดังนี้

- ชําระโดยแคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟท ตองทําการจองซื้อระหวาง เวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวัน ที่ 29 -30 กั นายาน 2558 โดยแคชเชียรเช็ค หรือ ดรา ฟทดังกลาวจะตองสามารถเรียกเก็บเงิน จาก
สํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟทใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยแคชเชียรเช็คหรือดราฟท
ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 29 กันยายน 2558
- ชําระโดยเงินโอน สามารถทําการจองซื้อในระหวางเวลา 9.00 น.ของวันที่ 29 กันยายน 2558 ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 2 ตุลาคม 2558
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ชําระโดยการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) หรือการโอนเงินผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือตัดจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
สามารถทําการจองซื้อในระหวางเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 กันยายน - 2 ตุลาคม 2558 ทั้งนี้ การโอน
เงินผานระบบบาทเนตผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและ/หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรม
โอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
การชําระเงินคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อ
ซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ดังกลาว มีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือ จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตองชําระคาจองซื้อ
โดยการโอนเงินผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเทานั้น
ในกรณี ที่ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยตั ด เงิ น จากระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายไมได ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2.1 แตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีบริษัทตอไป
(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อโดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลง
ลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายจะนําแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย เพื่อเรียกเก็บเงินโดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีบริษัทตอไป ทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก หรือผูจองซื้อที่ไมดําเนินการชําระ
คาจองภายในเวลาที่กําหนดตามขอ 5.7.3 (ค)
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลวจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
(ก) – (จ) หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย
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5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท

ในกรณี ที่ ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ เกิ น กว า จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแกผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท ให อ ยู ใ น
ดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ตามชองทางการคืนเงินดังนี้
ประเภทผูจองซื้อ

ชองทางการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงินนับแต
วันสิ้นสุดการจองซื้อ

ลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย

- โอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ มี อ ยู กั บ ผู จั ด ภายใน 5 วันทําการ
จําหนายหลักทรัพย หรือ
- โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS)

บุคคลทั่วไป

- โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ ตามหลักฐาน ภายใน 7 วันทําการ
สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูจองที่นําสงใหผูจัดจําหนาย
- จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ ภายใน 10 วันทําการ
ระบุไ วในใบจองซื้อ และสง ทางไปรษณียล งทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับผูจัดจําหนาย หรือ ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อ ผูจัดจําหนายจะดําเนินการจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 10 วันทําการนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 10 วันทําการดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธี
ดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีเงินฝากที่อยูกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (AutomaticTransfer System หรือ ATS) หรือ
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโด ยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค
ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวใน
ใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตนโดยไมมีดอกเบี้ยและ/
หรือคาเสียหายใด ๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ตามชองทางการคืนเงินดังนี้
ประเภทผูจองซื้อ

ชองทางการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงินนับแต
วันสิ้นสุดการจองซื้อ

ลูกคาของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย

- โอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ มี อ ยู กั บ ผู จั ด ภายใน 5 วันทําการ
จําหนายหลักทรัพย หรือ
- โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS)

บุคคลทั่วไป

- โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ ตามหลักฐาน ภายใน 7 วันทําการ
สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูจองที่นําสงใหผูจัดจําหนาย
- จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ ภายใน 10 วันทําการ
ระบุไ วในใบจองซื้อ และสง ทางไปรษณียล งทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับผูจัดจําหนาย หรือ ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อ ผูจัดจําหนายจะดําเนินการจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 10 วันทําการนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอปโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 10 วันทําการดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธี
ดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีเงินฝากที่อยูกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (AutomaticTransfer System หรือ ATS) หรือ
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค
ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวใน
ใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
ที่จายคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
สามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได
หรื อ เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ผิด เงื่ อ นไขการจองซื้อ โดยผู จ องซื้อ ตอ งติ ดต อ ขอรับ เช็ ค ฉบับ ดั ง กลา วคื น จากผู จัด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุน

(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัทและ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายและจัดจําหนายหุนสามัญใหถือวาผูจอง
ซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพยหรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายไดผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับแตวันที่เกิด
เหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้น ๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ตามชองทาง
การคืนเงินดังนี้
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ประเภทผูจองซื้อ

ลูกคาของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย

บุคคลทั่วไป

ชองทางการคืนเงิน

ระยะเวลาคืนเงินนับแตวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ หรือนับแต
วันที่เกิดเหตุการณตาม (ข)
- โอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี เ งิ น ฝากที่ มี อ ยู กั บ ผู จั ด ภายใน 5 วันทําการ
จําหนายหลักทรัพย หรือ
- โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
- โอนเงิ น เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ตามหลั ก ฐาน ภายใน 7 วันทําการ
สําเนาหนาสมุดบัญชีของผูจองที่นําสงใหผูจัดจําหนาย
- จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุ ภายใน 10 วันทําการ
ไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู
ที่ระบุไวในใบจองซื้อ

หมายเหตุ ในกรณีที่ผูจัดจําหนายไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากที่มีอยูกับผูจัดจําหนาย หรือ ไมสามารถโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อ ผูจัดจําหนายจะดําเนินการจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทําการนับแตวันสิ้นสุดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม(ข)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 10 วันทําการนับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอปโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีเงินฝากที่อยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (AutomaticTransfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลวใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อหรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย เ พื่ อ ขอให นํ า หุ น สามั ญ ที่ ต นได รั บ การจั ด สรรเข า สู ร ะบบซื้ อ ขายแบบไร ใ บหุ น
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับ
ใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
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ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยูในกรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้น ฝากหุน
สามัญอยูและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีน้ี ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิ
ที่จะดําเนินการออกใบหุนตามขอ 5.10 (3) ใหแกผูจองซื้อแทน
(2) ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัท
จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการ
ถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการ
ดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของ
บริษัททําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 15 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของ
บริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแก
ผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
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