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6.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื -อหลักทรัพย์
และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในเอกสารฉบับนี -ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรคหรื อข้ อจํากัด
ในการดําเนินการ ทังนี
- - เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรม และเพือให้ การเสนอขายหุ้นสามัญครัง- นี ประสบความสําเร็ จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครัง- นี -จะเสนอขายผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2
6.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1

ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที 400/22 ชัน- 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
เลขที 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน- 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน- 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
โทรสาร 0-2841-9090
6.2.2

ผู้ร่วมจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

[●]
6.2.3

ผู้จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

[●]
6.2.4

[ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายในต่ างประเทศ] (International Manager)

[CIMB International entity]
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(หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จดั
จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ย หรื อ [ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ยในต่ า งประเทศ]
(International Manager) รายใดรายหนึงโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วม
จัดจําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย หรื อ[ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ] (International Manager) ว่า “ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ ”)
6.3

เงื@อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1

เงื@อนไขในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ น
ผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึงจะเสนอขายต่อประชาชนจํานวนไม่เกิน [●] หุ้น ในราคาหุ้นละ [●]
บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามทีปรากฏในข้ อ 1 [โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจําหน่ายหุ้น
ประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting)] ทังนี
- - รายละเอียดให้ เป็ นไปตามสัญญาแต่งตังผู
- ้ จดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมี
สิทธิยกเลิกการจําหน่ายหุ้นสามัญในครัง- นี - เมือเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
- ้ จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื -อขายหุ้น (Purchase Agreement) ซึงรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี (ก) [เมือบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นเดิมทีเสนอขายหุ้นในครั ง- นี - ไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงือนไขใดๆ ทีกําหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตังผู
- ้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อสัญญาซื -อขายหุ้น
(Purchase Agreement)
(ข) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทังในประเทศ
และต่า งประเทศ หรื อ การเปลียนแปลงอย่า งมี นัย สํา คัญ ในธุ ร กิ จ หรื อ การดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯ ที อาจมี
ผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายในครัง- นี - หรื อ
(ค) เมือมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
- ้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
สัญญาซื -อขายหุ้น (Purchase Agreement)]
ทังนี
- - รายละเอียดและเงือนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื อนไขทีจะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
- ้ จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื -อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ในกรณีทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรื อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง- นี -จากเหตุ
ในข้ อ (ก) – (ค) ข้ างต้ น หรื อเหตุอืนทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
- ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื -อขายหุ้น (Purchase Agreement) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและ
ส่วนที 3 หน้ าที 8

บริ ษัท คาราบาวกรุ๊ป จํากัด (มหาชน)

ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื -อทังจํ
- านวนให้ แก่ผ้ จู องซื -อแต่ละรายทีจอง
ซื -อหุ้นสามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 6.9
6.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายให้ แก่ผ้ จู ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม) รวมเป็ นเงินทังสิ
- -นไม่เกิน [●] บาท โดยการชําระเงิน
ดังกล่าวจะเป็ นไปตามวิธีการทีผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ และ[ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจําหน่ายใน
ต่างประเทศ] (International Manager) ตกลงกับบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี -ภายใต้ สญ
ั ญาทีเกียวข้ อง
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที@บริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นเดิมที@ขายหุ้นในครังG นี G จะได้ รับ
(1) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริ ษัทฯ จะได้ รับ
หุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน [●] หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท

[●] บาท

หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริ ษัทฯ จะได้ รับ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีบริ ษัทฯ จะได้ รับต่อหุ้น

[●] บาท

(2) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - จะได้ รับ

6.4

หุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน [●] หุ้นในราคาหุ้นละ [●] บาท

[●] บาท

หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - จะได้ รับ

[●] บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นสามัญทีผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - จะได้ รับต่อหุ้น

[●] บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการยืนคําขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

[●] บาท
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ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมทุนชําระแล้ ว

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[●] บาท

ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ 3

[●] บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทังG สินG

[●] บาท

ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ

[●] บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

[●] บาท

ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ 3

[●] บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทังG สินG

[●] บาท

หมายเหตุ :

1
2
3

6.5

ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้ จ่ายอืนๆ รวมถึง ค่าทีปรึกษาทางการเงิน ค่าทีปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

วิธีการขอรับหนังสือชีชG วนและใบจองซือG หลักทรัพย์

สําหรับบุคคลทัวไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี -ชวนและใบจองซื -อหุ้นสามัญได้ ทีสํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ
6.2 ตังแต่
- เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
- วนั ทีหนังสือชี -ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ -นสุดการจองซื -อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี -ชวนและใบจองซื -อหุ้นสามัญได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
- เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
- วนั ทีหนังสือชี -ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ -นสุด
การจองซื -อ
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สําหรับผูม้ ี อปุ การคุณของบริ ษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี -ชวนและใบจองซื -อหุ้นสามัญได้ ทีสํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
- เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
- วนั ทีหนังสือชี -ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ -นสุด
การจองซื -อ
ทังนี
- - บุคคลทัวไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี -ชวนซึงมี
ข้ อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี -ชวนทียืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สํานักงาน
ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง- นี -ได้ ก่อน
ทําการจองซื -อหุ้นสามัญ
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญทีเสนอขายในครัง- นี - แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้ อ 1.2 ได้ แก่ (1) บุคคลทัวไป
(2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
นอกจากนี - การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะอยูภ่ ายใต้ เกณฑ์ดงั นี [1. ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย และผู้จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจําหน่ายหุ้นทีร่ วมจัด
จําหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั
จําหน่ายทีร่ วมจัดจํ าหน่าย และผู้ทีเกี ยวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมทีมีลกั ษณะทีผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่าย ผู้ร่วมจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย และผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่ายถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้ นแต่เป็ น
การจัดสรรหุ้นทีเหลือจากการจองซื -อของผู้จองซื -อทังหมด
รวมทังจะไม่
จดั สรรหุ้นให้ กับบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ
ด้ วย ทังนี
- -เป็ นไปตามรายละเอียดทีกําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทธ. 70/2552 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมทังที
- มีการแก้ ไข
เพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 29/2551 เรื อง การจอง การจัดจําหน่าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ทีออกใหม่ ลงวันที 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
- มีการแก้ ไขเพิมเติม)
2. ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิทีจะใช้ ดลุ ยพินิจเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญ
ทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ูลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้ แก่บุคคลทัวไปเพิมเติม หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
- - เพือให้ การเสนอ
ขายหุ้นสามัญครัง- นี -ประสบความสําเร็ จ
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3. ภายหลัง จากการปิ ดรั บ จองซื อ- หุ้น สามัญ สํา หรั บ ผู้จ องซื อ- ในแต่ล ะประเภท ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื -อหุ้นสามัญสําหรับผู้จองซื -อประเภทใดประเภท
หนึง หรื อเปลียนแปลงจํานวนหุ้นสามัญทีจัดสรรให้ แก่ผ้ ลู งทุนประเภทใดประเภทหนึง เช่น หากพบว่ามีห้ นุ สามัญ
เหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ แต่มีผ้ สู นใจจองซื -อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนทีจะจัดสรร
สํ า หรั บ ส่ว นของบุค คลทัวไป หรื อ นัก ลงทุ น สถาบัน เป็ นต้ น ทัง- นี - การดํ า เนิ น การดัง กล่ า วจะอยู่ ภ ายใต้
ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที
เกียวข้ อง และจะมีการแจ้ งข่าวให้ ผ้ ลู งทุนทีเกียวข้ องได้ ทราบโดยทัวกัน ทางสือต่างๆ ทีเหมาะสมต่อไป
4. การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง- นี -เป็ นการปฏิบตั ิเพือให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติทีกําหนดตามข้ อ 5(3) เรื อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ ข้อบังคับ เรื อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
- มีการแก้ ไขเพิมเติม)]
6.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทั@วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัวไป ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
ข้ อ 6.2.2 และข้ อ 6.2.3 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณ ผู้ทีเป็ นลูกค้ าหรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์รายนัน- ๆ หรื อผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บคุ คลอืนๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แกบุคคล
ใด และ/หรื อในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
- -จํานวนหุ้นทีจัดสรร
ให้ แก่บคุ คลทัวไปจะมีจํานวนขันตํ
- า [●] หุ้น และเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น
หากยอดการจองซื -อหุ้นสามัญของผู้จองซื -อบุคคลทัวไปครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ข้ อ 6.2.2 และข้ อ 6.2.3 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื -อหุ้นสามัญของบุคคลทัวไปก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื -อ
6.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ ทังนี
- - จํานวนหุ้นทีจัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันทัวไปจะมีจํานวนขันตํ
- า [●]
หุ้น และเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น
หากยอดการจองซื -อหุ้นสามัญครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื -อหุ้นสามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื -อ
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6.6.3

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของ[คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลทีได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม]ของบริ ษัทฯ โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่
บุคคลใด และ/หรื อในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยจํานวนหุ้นที
จัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ จะมีจํานวนขันตํ
- า 1,000 หุ้น และเพิมเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น และหาก
ปรากฏว่ายังมีจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อ
บุคคลทัวไปเพิมเติม
6.6.4

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ูลงทุนในต่ างประเทศ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมทีขายหุ้นในครัง- นี - ตกลงมอบหมายให้ [ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใน
ต่างประเทศ] (International Manager) นําหุ้นจํานวนไม่เกิน [●] หุ้น [จัดจําหน่าย]ให้ ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศ โดยผู้ลงทุน
ในต่างประเทศซึงประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ องแสดงความประสงค์ผา่ น[ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)] และการจัดสรรหุ้นของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศจะอยู่
ในดุลพินิจของ[ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายในต่างประเทศ (International Manager)]
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือG หุ้นสามัญ

6.7.1

สําหรับบุคคลทั@วไป

ผู้จองซื -อทีเป็ นบุคคลทัวไปจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี (ก) ผู้จองซื -อจะต้ องจองซื -อหุ้นสามัญขันตํ
- าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื -อต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื -อในใบจองซื -อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื -อเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
- อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื -อดังต่อไปนี -

ผู้จองซื -อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมี
เลขประจําตัวประชาชน ทียังไม่หมดอายุและหรื อสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อม
ทังลงนามรั
บรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ ูจองซื -อเป็ นผู้เยาว์ ทียังไม่มีบตั รประจํ าตัวประชาชน จะต้ องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านที
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื -อเป็ นผู้เยาว์ทีมีบตั ร
ประจํ า ตัว ประชาชน จะต้ อ งแนบสํา เนาบัต รประจํ า ตัว ประชาชนที ยัง ไม่ห มดอายุข องผู้เ ยาว์ แ ละของ
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ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง)
-

ผู้จองซื -อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื -อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน- และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื -อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
- ษัท (Certificate
of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน- และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
ลงลายมือ
ชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรั บรองความ
ถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

กรณีผ้ จู องซื -อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื -อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2 และได้ ผ่านขันตอนการรู
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื -อ
ดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื -อ ทังนี
- -หากไม่เป็ นไปตาม
เงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื -อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียด
ถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือผู้จองซือ- ให้ แก่ผ้ ูจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื -อ

-

การจองซื -อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ (เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซื -อผ่านระบบออนไลน์ ซึงได้ แก่ [● ]) โดยผู้จองซื -อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชี
ซื -อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ซึงผ่านขันตอนการรู
้ จัก
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ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability
Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื -อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการ
จองซื -อผ่านระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื -อได้ โดยใช้ ชือผู้ใช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื -อต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้น
ในหนังสือชี ช- วน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ช- วนของหลักทรัพย์ ดงั กล่าว โดยผู้จองซื -อไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื -อ ทังนี
- - ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ได้ จัดให้ มีหนังสือชี ช- วนของหลักทรัพย์
ดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
-

การจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อผ่านเจ้ าหน้ าทีผู้แนะนําการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ซึงได้ แก่ [● ]) โดยยืนยันการจองซื -อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื -อจะต้ องเป็ นผู้ทีมี
บัญชีซื -อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีจะทําการจองซื -อ และได้ ผ่าน
ขันตอนการรู
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสียง
(Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่าย
หลัก ทรั พย์ จะต้ อ งมี การควบคุม การจองซือ- ผ่า นทางโทรศัพ ท์ บันทึกเทปทีรั ดกุมเพีย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื -อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื -อ โดยผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ดังนี o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื -อในการดําเนินการการจองซื -อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เพือเป็ นหลักฐานการจองซื -อ โดยระบุ จํานวนหุ้นทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้ องชําระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันทีต้ องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื -อสามารถศึกษาข้ อมูลเกียวกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชี -ชวนผ่าน (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี -ชวนผ่าน
www.sec.or.th
o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอนการตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซือ- เช่น การสอบถามเลขทีบัญชี ทีผู้จองซือ- มีกับผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ หรื อบัตร
ประจําตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารทีใช้ ชําระราคา (ATS) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
o ผู้จองซื -อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในหนังสือชี -ชวนและ
รับรองว่าเข้ าใจและยอมรับความเสียงดังกล่าวแล้ ว
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o ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เมือรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื -อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสังการจองซื -อผ่านระบบทีผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้ อมูลการจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื -อผ่านระบบ โดยผู้จองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื -อได้ ตงแต่
ั - วนั ทีหนังสือ
ชี -ชวนมีผลบังคับใช้ และผู้จองซื -อทีจองซื -อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชําระเงินค่าจองซื -อหลักทรัพย์
ตามจํานวนทีจองซื -อในวันที [●] โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) หรื อถอนเงิ นทีฝากอยู่กับผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามวิธีทีระบุในข้ อ [● ] ผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื -อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีบริ ษัทต่อไป
(ข) ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อได้ ทีสํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.2.1 ข้ อ 6.2.2 และข้ อ 6.2.3 ภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที
[●] และวันที [●]
-

กรณีจองซื -อผ่านการกรอกใบจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที [●]

-

กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที [●]

-

กรณีจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที [●]

(ค) ผู้จองซื -อต้ องชําระเงินค่าจองซื -อครัง- เดียวเต็มจํานวนทีจองซื -อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี -

หากทําการจองซื -อในวันที [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
สามารถชําระเงินค่าจองซื -อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
- จะต้ องลงวันทีภายในระยะเวลาการจองซื -อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน- ทังนี
- - การชําระเงินค่าจองซื -อเป็ นเช็ค หรื อ
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสังจ่ายบัญชีธนาคารที ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2 กําหนด พร้ อมทังเขี
- ยนชือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง

-

หากทําการจองซื -อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
จะต้ องชําระค่าจองซื -อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เท่านันส่วนที 3 หน้ าที 16
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ทังนี
- - การชําระเงินค่าจองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทํา
ได้ เฉพาะผู้จองซื -อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื -อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีระบุไว้ ในข้ อ
6.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื -อ
(ง) ผู้จองซื -อทีชําระเงินค่าจองซื -อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื -อ หรื อขีดคร่ อมและสัง จ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื -อหุ้นทีผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ6.2 กําหนด ซึงผู้จองซื -อสามารถสอบถามชือ
และเลขทีบัญชีจองซื -อได้ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื -อประสงค์จะจองซื -อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื -อรวมในส่วนของตนให้ กับบริ ษัทฯ ภายใต้ เงือนไขของสัญญาที
เกียวข้ องต่อไป
(จ) ผู้จองซื -อต้ องนําใบจองซื -อและเอกสารประกอบการจองซื -อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื -อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื -อหุ้น มายืนความจํานงขอจองซื -อและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ผู้ร่วมจัดจําหน่ายและรั บประกันการจําหน่าย หรื อผู้จัดจําหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย] ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ข้ อ 6.2.2 และข้ อ 6.2.3 ตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที [●] และ
วันที [●] โดยในการจองซื -อเจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื -อจะลงลายมือชือ รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื -อหุ้น
สามัญให้ แก่ผ้ จู องซื -อ ยกเว้ นผู้จองซื -อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีชําระค่า
จองซื -อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) ผู้จองซื -อไม่ต้องนําส่งใบจองซื -อ
หรื อเอกสารประกอบการจองซื -อ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื -อและได้ ชําระค่าจองซื -อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื -อและขอเงินคืนไม่ได้ ทงนี
ั - -ผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื -อของผู้จองซื -อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
6.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื -อทีเป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี (ก) ผู้จองซื -อจะต้ องจองซื -อหุ้นสามัญขันตํ
- าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื -อต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื -อในใบจองซื -อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื -อเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
- อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื -อดังต่อไปนี - ผู้จองซือ- ประเภทนิติบุคคลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรั บรองนิติบุคคลทีออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลนัน- และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ส่วนที 3 หน้ าที 17
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สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จ องซื อ- ประเภทนิ ติ บุค คลที จดทะเบี ย นในต่า งประเทศ: สํา เนาหนัง สือสํา คัญ การจัดตัง- บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 1 ปี
ก่ อ นวัน จองซื อ- พร้ อมลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุค คลนัน- และ
ประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง สําเนา
เอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
ลงลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือ
โดยเจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ และ
แนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื -อประเภทนิติบคุ คลทีมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดําเนินการจอง
ซื -อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผู้จองซื -อมอบอํานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดําเนินการจอง
ซื -อแทน พร้ อมแนบสําเนาเอกสารของผู้มอบอํานาจ ทังนี
- - เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้
จองซื -อทีระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสํา เนาถูกต้ องโดยผู้มี
อํานาจลงนามแทนผู้จองซื -อหรื อผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)
(ข) ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อได้ ทีสํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื -อคือ ตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●]
และวันที [●]
(ค) ผู้จองซื -อต้ องชําระเงินค่าจองซื -อครัง- เดียวเต็มจํานวนทีจองซื -อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี -

หากทําการจองซื -อในวันที [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
สามารถชําระเงินค่าจองซือ- โดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์
นันๆ
- จะต้ องลงวันทีภายในระยะเวลาการจองซือ- และสามารถเรี ยกเก็บเงิ นได้ จากสํานักงานหักบัญชี ใน
กรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน- ทัง- นี - การชํ าระเงินค่าจองซื -อเป็ นเช็ ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ ค
หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสังจ่ายบัญชีธนาคารทีผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กําหนด พร้ อมทังเขี
- ยนชือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
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-

หากทําการจองซื -อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
จะต้ องชําระค่าจองซื -อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน-

ทังนี
- - การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื -อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อค่าธรรมเนียมอืนใดที
เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทังหมด
(จํานวนเงินทีผู้จดั การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ได้ รับต้ อง
เท่ากับยอดจองซื -อเต็มจํานวน)
(ง) ผู้จองซื -อทีชําระเงินค่าจองซื -อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื -อ หรื อขีดคร่อมและสังจ่ายเช็ค เข้ าบัญชีจองซื -อหุ้นทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กําหนด ซึงผู้จองซื -อสามารถสอบถามชือและเลขทีบัญชีจองซื -อ
ได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดยผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื -อรวมในส่วนของตนให้ กบั บริ ษัทฯ
(จ) ผู้จองซื -อต้ องนําใบจองซื -อและเอกสารประกอบการจองซื -อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื -อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื -อหุ้นสามัญ มายืนความจํานงขอจองซื -อและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●] และวันที
[●] โดยในการจองซื -อเจ้ าหน้ าทีทีรับจองซื -อจะลงลายมือชือ รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื -อหุ้นสามัญ
ให้ แก่ผ้ จู องซื -อ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซื -อและได้ ชําระค่าจองซื -อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื -อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
- ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ย มี สิ ท ธิ ป ฏิ เ สธหรื อ ยกเลิก การจองซื อ- ของผู้จ องซื อ- ที
ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
6.7.3

สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื -อทีเป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี (ก) ผู้จองซื -อจะต้ องจองซื -อหุ้นสามัญขันตํ
- าจํานวน [●] หุ้น และจะต้ องเพิมเป็ นทวีคณ
ู ของ [●] หุ้น โดยผู้จองซื -อต้ อง
กรอกรายละเอียดการจองซื -อในใบจองซื -อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชือ หากผู้จองซื -อเป็ นนิติ
บุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
- อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื -อดังต่อไปนี -

ผู้จองซื -อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลข
ประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ และหรื อสําเนาทะเบียนบ้ านหน้ าทีมีเลขประจําตัวประชาชน พร้ อมทังลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื -อเป็ นผู้เยาว์ทียังไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน จะต้ องแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่
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พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื -อเป็ นผู้เยาว์ทีมีบตั รประจําตัวประชาชน
จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทียังไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบ้ านทีผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง)
-

ผู้จองซื -อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื -อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลทีออกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน- และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ทียังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื -อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
- ษัท (Certificate
of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน- และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล
(ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจ
ลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องสําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
ลงลายมือ
ชือรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary Public และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารดังกล่าวได้ จัดทําหรื อรั บรองความ
ถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื -อ และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทางทียังไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง

-

กรณีผ้ จู องซื -อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย
หรื อ ต่า งประเทศเป็ นผู้ที มีบัญชี ซือ- ขายหลัก ทรั พย์ หรื อเปิ ดบัญ ชี อื นๆ กับผู้จัด การการจัด จํ า หน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และได้ ผ่านขันตอนการรู
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับ ผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื -อดังกล่าวไม่จําเป็ นต้ องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื -อ ทังนี
- -หากไม่เป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื -อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชือผู้จองซื -อให้ แก่ผ้ ูจัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจําหน่าย เพือเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื -อ
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-

การจองซื -อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ[ผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย] โดยผู้จองซื -อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื -อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภท
อื นๆ กับ ผู้จัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 6.2 ซึงผ่ า นขัน- ตอนการรู้ จัก ลูก ค้ า และตรวจสอบเพื อทราบ
ข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายก่อนการจองซื -อ โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะต้ อง
มีการควบคุมดูแลการจองซื -อผ่านระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื -อได้
โดยใช้ ชือผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื -อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูล
เกียวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี -ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี -ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดย
ผู้จองซือ- ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื -อ ทัง- นี - ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่ายได้ จดั ให้ มีหนังสือชี -ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย

-

การจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อผ่านเจ้ าหน้ าทีผู้แนะนําการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของ[ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย] โดยยืนยันการจอง
ซื -อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื -อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื -อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายทีจะทําการจองซื -อ และได้ ผ่านขันตอนการรู
้ จักลูกค้ า
และตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จดั การการ
จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายก่อนการจองซือ- ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยผู้จัดจํ าหน่าย
หลัก ทรั พย์ จะต้ อ งมี การควบคุม การจองซือ- ผ่า นทางโทรศัพ ท์ บันทึกเทปทีรั ดกุมเพีย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื -อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื -อ โดยผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะต้ องปฏิบตั ิตามเกณฑ์ ดังนี o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื -อในการดําเนินการการจองซื -อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เพือเป็ นหลักฐานการจองซื -อ โดยระบุ จํานวนหุ้นทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้ องชําระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันทีต้ องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื -อสามารถศึกษาข้ อมูลเกียวกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชี -ชวนผ่าน (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
หรื อจากหนังสือชี -ชวนผ่าน www.sec.or.th
o ผู้แนะนําการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอนการตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซื -อ เช่นการสอบถามเลขทีบัญชีทีผู้จองซื -อมีกบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย หรื อบัตรประจําตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารทีใช้ ชําระราคา (ATS) กับผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
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o ผู้จองซื -อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในหนังสือชีช- วน
และรับรองว่าเข้ าใจและยอมรับความเสียงดังกล่าวแล้ ว
o ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เมือรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื -อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสังการจองซื -อผ่านระบบทีผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้ อมูลการจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื -อผ่านระบบ โดยผู้จองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื -อได้ ตงแต่
ั - วนั ทีหนังสือ
ชี -ชวนมีผลบังคับใช้ และผู้จองซื -อทีจองซื -อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชําระเงินค่าจองซื -อหลักทรัพย์
ตามจํานวนทีจองซื -อในวันที [●] โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) หรื อถอนเงิ นทีฝากอยู่กับผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามวิธีทีระบุในข้ อ [●] ผู้จัดจํ าหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื -อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีบริ ษัทต่อไป
(ข) ผู้จองซื -อสามารถจองซื -อได้ ทีสํานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื -อคือ ตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●]
และวันที [●]
กรณีจองซื -อผ่านการกรอกใบจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที
[●]
-

กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที [●]

-

กรณีจองซื -อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื -อภายในระยะเวลาการจองซื -อคือตังแต่
- เวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที [●]

(ค) ผู้จองซื -อต้ องชําระเงินค่าจองซื -อครัง- เดียวเต็มจํานวนทีจองซื -อ โดยวิธีชําระเงินมีดงั นี -

หากทําการจองซื -อในวันที [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
สามารถชําระเงินค่าจองซื -อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดย
เช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
- จะต้ องลงวันทีภายในระยะเวลาการจองซื -อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จาก
สํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน- ทังนี
- - การชําระเงินค่าจองซื -อเป็ นเช็ค หรื อ
แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขี ดคร่ อมสังจ่ายบัญชี ธนาคารทีผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กําหนด พร้ อมทังเขี
- ยนชือ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้
ด้ านหลัง
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-

หากทําการจองซื -อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที [●] หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●] ผู้จองซื -อ
จะต้ องชําระค่าจองซื -อด้ วยเงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เท่านัน-

ทังนี
- - การชําระเงินค่าจองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทํา
ได้ เฉพาะผู้จองซื -อทีได้ เปิ ดบัญชีเพือซื -อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ทีได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพือชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื -อ
(ง) ผู้จองซื -อทีชําระเงินค่าจองซื -อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื -อ หรื อขีดคร่ อมและสังจ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื -อหุ้นทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กําหนด ซึงผู้จองซื -อ
สามารถสอบถามชือและเลขทีบัญชี จองซื -อได้ จากผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย โดย
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื -อรวมในส่วนของตน
ให้ กบั บริ ษัทฯ ภายใต้ เงือนไขของสัญญาทีเกียวข้ องต่อไป
(จ) ผู้จองซื -อต้ องนําใบจองซื -อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื -อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐานทีแสดงว่ามีการชําระค่าจองซื -อ
หุ้น มายืนความจํานงขอจองซื -อและชําระเงินได้ ทีผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
- เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที [●] และวันที [●] โดยในการจองซื -อเจ้ าหน้ าทีทีรับจอง
ซื -อจะลงลายมือชือ รับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื -อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื -อ ยกเว้ นผู้จองซื -อผ่านทาง
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่า นทางโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทปที ชํ า ระค่า จองซื อ- ผ่า นระบบการโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) ผู้จองซื -อไม่ต้องนําส่งใบจองซื -อหรื อเอกสารประกอบการจองซื -อ
(ฉ) ผู้ทียืนความจํานงในการจองซือ- และได้ ชําระค่าจองซือ- ไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื -อและขอเงิ นคืนไม่ได้ ทงั - นี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื -อของผู้จอง
ซื -อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
6.8

การจัดสรรในกรณีท@ ีมีผ้ ูจองซือG หลักทรัพย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรัพย์ ท@ ีเสนอขาย

6.8.1

สําหรับบุคคลทั@วไป

ในกรณีทีมีการจองซื -อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายแก่บคุ คลทัวไปให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2
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6.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีทีการจองซื -อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายแก่นกั ลงทุนสถาบันให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
6.8.3

สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีทีการจองซื -อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญทีเสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุค คลทีคณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมายบริ ษัทฯ หรื อผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
6.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือG หลักทรัพย์

6.9.1

กรณีผ้ ูจองซือG ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึงเป็ นผู้รับจองซื -อหุ้นสามัญจากผู้จองซื -อทีไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนันๆ
- จะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี -ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ตามทีผู้จองซื -อระบุไว้ ในใบจองซื -อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื -อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่าย
ผู้จองซื -อตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ โดยผู้จองซื -อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยก
เก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
- - ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื -อ
ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ ผู้จองซื -อจะได้ รับดอกเบี -ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี
โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันทีพ้ นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื -อเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซื -อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีระบุในใบจองซื -อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื -อได้ รับคืนเงินค่าจอง
ซื -อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื -อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี -ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
- - หากเกิ ดความผิดพลาดในการโอนเงิ นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึงไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ ทีอยู่ ของผู้จองซื -อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื -อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2

กรณีผ้ ูจองซือG ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นสามัญที@จองซือG

ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึงเป็ นผู้รับจองซื -อหุ้นสามัญจากผู้จองซื -อทีไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนันๆ
- จะดําเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญในส่วนทีไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื -อหุ้น
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ทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี -ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ตามทีผู้จองซื -อระบุไว้ ในใบจองซื -อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจอง
ซื -อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื -อตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ โดยผู้จองซื -อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
- - ในกรณีที
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื -อได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ
ผู้จองซื -อจะได้ รับดอกเบี -ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื -อหุ้นสามัญทีไม่ได้ รับการจัดสรร
คืน นับจากวันทีพ้ นกําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่ว่าใน
กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซือ- เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื -อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีระบุในใบจองซื -อ
โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื -อได้ รับคืนเงินค่าจองซื -อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื -อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี -ยและ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
- - หากเกิ ดความผิดพลาดในการโอนเงิ นเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึงไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ ทีอยู่ ของผู้จองซื -อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื -อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3

กรณีผ้ ูจองซือG ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื@องมาจากการที@ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือG หุ้นตามเช็คที@
จ่ ายค่ าจองซือG หุ้น หรือเนื@องจากการปฏิบตั ิผิดเงื@อนไขการจองซือG

ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึงเป็ นผู้รับจองซื -อหุ้นสามัญจากผู้จองซื -อทีไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนันๆ
- จะดําเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซื -อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื -อทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อัน
เนืองมาจากการถูกตัดสิทธิ การจองซือ- เพราะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื -อตามเช็คทีสังจ่ายค่าจองซื -อหุ้นได้ หรื อ
เนื องจากการปฏิ บัติ ผิ ดเงื อนไขการจองซื อ- โดยผู้จ องซื อ- จะต้ อ งติ ดต่อ ขอรั บเช็ ค ฉบับ ดัง กล่า วคื น จากผู้จัดจํ า หน่า ย
หลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึงเป็ นผู้รับจองซื -อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ
6.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีทีเกิดเหตุการณ์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.3 เงือนไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ[ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจํ าหน่ายใน
ต่างประเทศ] (International Manager) ใช้ สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจําหน่ายหุ้นสามัญ ให้ ถือ
ว่าผู้จองซื -อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื -อหุ้นสามัญทันที
(ข) กรณีทีเกิดเหตุการณ์ อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถส่ง
มอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื -อมีสิทธิ ทีจะยกเลิกการจองซื -อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซือ- จะต้ องแจ้ ง
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ความประสงค์ตอ่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ซงเป็
ึ นผู้รับจองซื -อตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ นับ
แต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อ (ข) และผู้จองซื -อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื -อหลักทรัพย์ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีรับจอง
ซื -อหุ้นสามัญจากผู้จองซื -อหุ้นทียกเลิกการจองซื -อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื -อ โดยไม่มีดอกเบี -ยและ/
หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื -อรายนันๆ
- ตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชือผู้จองซื -อ
กรณีผ้ จู องซื -อชําระด้ วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื -อตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื -อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูท่ ีระบุไว้ ในใบจองซื -อภายใน 14 วัน นับจากวันทีสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ หรื อ
นับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทังนี
- - ในกรณีทีไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื -อในส่วนทีไม่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื -อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี -ยให้ แก่
ผู้จองซื -อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื -อทีไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันทีพ้ น
กําหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชําระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นอย่างไรก็ดีไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการ
โอนเงินค่าจองซื -อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื -อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื -อโดยถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื -อได้ รับเงินจองซื -อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื -อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี -ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื -อ หรื อการสูญหายในการจัดส่ง ซึงไม่ใช่ความผิดของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ ทีอยู่ ของผู้จองซื -อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื -อ ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์

ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ าทีเป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นสามัญให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซื -อในการเสนอขายครัง- นี - กล่าวคือ ผู้จองซื -อสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพือขอให้ นําหุ้นสามัญทีตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสูร่ ะบบซื -อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless
System) ได้ ทนั ที ทังนี
- - เพือให้ ผ้ จู องซื -อสามารถขายหุ้นสามัญในได้ ทนั ทีทีอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ มทําการซื -อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึงแตกต่างกับกรณีทีผู้จองซื -อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึงผู้จองซื -อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ
ได้ ในจนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง- นี - ผู้จองซื -อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึง ดังต่อไปนี -คือ
(1) ในกรณี ทีผู้จองซือ- ไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื -อประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึงผู้จองซื -อมีบญ
ั ชีซื -อขาย
หลัก ทรั พ ย์ อยู่ ในกรณี นี - บริ ษั ท ฯ จะดํ า เนิน การนํ า หุ้น สามัญ ที ได้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที
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บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้ นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื -อภายใน 7 วัน นับจากวันทีสิ -นสุด
ระยะเวลาการจองซื -อ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั - จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญทีผู้จองซื -อฝาก
ไว้ ในกรณีนี - ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในได้ ทนั ทีทีอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญ
ของบริ ษัทฯ ทําการซื -อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทีผู้จองซื -อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 6.10 (1) นี - ชือของผู้จองซื -อจะต้ องตรงกับชือเจ้ าของบัญชี
ซื -อขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื -อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
- วบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ตามข้ อ 6.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื -อ
แทน
(2) ในกรณี ทีผู้จองซือ- ไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื -อประสงค์ทีจะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 กรณีนี -บริ ษัทฯ
จะดําเนินการนําหุ้นสามัญทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนทีผู้จองซื -อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที 600 และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื -อภายใน 7 วัน นับจากวันทีสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ ใน
กรณีนี - ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในได้ และหากผู้จองซื -อต้ องการถอนหุ้น
สามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ผู้จองซื -อสามารถติดต่อได้ ทีศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึงจะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราทีศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด
(3) ในกรณี ที ผู้จ องซื อ- ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น โดยให้ อ อกใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื อ- บริ ษั ท ฯ โดยศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื -อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชือทีอยู่ที
ระบุไว้ ในใบจองซื -อหุ้น ภายใน 15 วัน นับจากวันทีสิ -นสุดระยะเวลาการจองซื -อ ในกรณีนี -ผู้จองซื -อทีได้ รับการ
จัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญทีได้ รับการจัดสรรในได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึงอาจจะได้ รับภายหลังจากที
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ได้ เริ มซื -อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
- - หากผู้จองซื -อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงในใบจองซื -อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600 ตามข้ อ 6.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื -อแทน
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