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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหลักทรัพย์
และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิ ดปั ญหา อุปสรรคหรื อ
ข้ อจากัดในการดาเนินการ ทังนี
้ ้ เพื่ออานวยความสะดวกให้ แก่ ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้ การเสนอขายหุ้นสามัญ
ครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

การเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้จะเสนอขายผ่านผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
6.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 1, 3 และ 19
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0020
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1,2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12
เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
โทรสาร 0-2841-9090
6.2.2

ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน้ 29
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสาร 0-2231-3951
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
เลขที่ 25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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โทรศัพท์ 0-2638-5000 และ 0-2287-6000
โทรสาร 0-2285-0978
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์ แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2685-6899 และ 0-2685-6300
โทรสาร 0-2658-6868
6.2.3

ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายในต่ างประเทศ (International Manager)

CIMB Securities (Singapore) Pte Ltd.
50 Raffles Place #19-00
Singapore Land Tower,
Singapore 048623
หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อ
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
รวมเรี ยกผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรื อ ผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) ว่า “ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ”
6.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษั ท ฯ และผู้ถื อ หุ้น เดิมที่ ข ายหุ้น ในครั ง้ นี ้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ ูจัดจาหน่ายหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ร ะบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ น
ผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจานวนไม่เกิน 250,000,000 หุ้น ในราคาหุ้น
ละ 28.0 บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่ปรากฏในข้ อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการ
จาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่น อน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ รายละเอียดให้ เป็ นไปตามสัญญา
แต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (Underwriting Agreement) และสัญ ญาซื อ้ ขายหุ้ น (Purchase
Agreement) ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย มีสิทธิยกเลิกการจาหน่ายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทฯ และ/หรื อผู้ถือหุ้นเดิมที่เสนอขายหุ้นในครั ง้ นี ้ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่ อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ ใน
สัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อสัญญาซือ้ ขายหุ้น
(Purchase Agreement)
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(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ หรื อการเมืองทังในประเทศและ
้
ต่างประเทศ หรื อการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในธุรกิจหรื อการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อ
การจัดจาหน่ายในครัง้ นี ้
(ค) เมื่ อ มี ก ารยกเลิก สัญ ญาแต่งตัง้ ผู้จัด จาหน่ายและรั บ ประกัน การจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรื อ
สัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) หรื อ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้ สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) หรื อ
หน่วยงานราชการสัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อ มีเหตุการณ์ ใดที่ทาให้ ไม่สามารถส่งมอบ
หลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรื อการจัดจาหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้จากเหตุ
ในข้ อ (ก) – (ง) ข้ างต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื ้อขายหุ้น (Purchase Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ
ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรายที่จอง
ซื ้อหุ้นสามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
6.3.2

ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้ แก่ผ้ จู ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นไม่เกิน 140,000,000 บาท โดยการ
ชาระเงินดังกล่าวจะเป็ นไปตามวิธีการที่ ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ในต่างประเทศ (International Manager) ตกลงกับบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ภายใต้ สญ
ั ญาที่เกี่ยวข้ อง
6.3.3

ประมาณการจานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ และผู้ถอื หุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับ
(1) ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 150,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 28.0 บาท

4,200,000,000 บาท

หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ

115,170,000 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ

4,084,830,000 บาท

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 10

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับต่อหุ้นประมาณ

27.2 บาท

(2) ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับ
หุ้นสามัญจานวนไม่เกิน 100,000,000 หุ้นในราคาหุ้นละ 28.0 บาท

2,800,000,000 บาท

หัก ค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหุ้นสามัญ

60,000,000 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับ

2,740,000,000 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับต่อหุ้นประมาณ 27.4 บาท
6.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ 1
ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ

0 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

0 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าในการรับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

5,510,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ ว

200,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

84,000,000 บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน และใบจองหุ้น โดยประมาณ

310,000 บาท

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ 3

24,650,000 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

115,170,000 บาท

ประมาณค่าใช้ จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

56,000,000 บาท

ค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ 3

4,000,000 บาท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

60,000,000 บาท
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หมายเหตุ :

1
2
3

6.5

ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทัว่ ไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สานักงานของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สานักงานของบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
สำหรับผูม้ ี อปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ที่สานักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ตังแต่
้ วนั ที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557
ทังนี
้ ้ บุคคลทัว่ ไป นักลงทุนสถาบัน และผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึ่งมี
ข้ อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อ สานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทาการจองซื ้อหุ้นสามัญ
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายในครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้ อ 1.2 ได้ แก่ (1) บุคคลทัว่ ไป
(2) นัก ลงทุน สถาบัน (3) ผู้มีอ ปุ การคุณ ของบริ ษัทฯ ผ่า นผู้จ ดั การการจัดจาหน่ายและรับ ประกัน การจาหน่าย ผู้จดั
จ าหน่า ยและรับ ประกัน การจ าหน่า ย และผู้ จั ด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บ ประกัน การจ าหน่ า ยในต่ า งประเทศ
(International Manager)
การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้ มิได้ เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อ ยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป
นอกจากนี ้ การจัดสรรหุ้นสามัญโดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย จะอยูภ่ ายใต้ เกณฑ์ดงั นี ้
1. ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่
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เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั จาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จาหน่ายที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงกองทุนรวมที่
มีลกั ษณะที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายถูก
ห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้ นแต่เป็ นการจัดสรร
หุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อทังหมด
้
รวมทังจะไม่
้
จดั สรรหุ้นให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ลงทุนรายใหญ่
ผู้มีอานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้ องของบริ ษัทฯ และกองทุนรวมที่มีลกั ษณะต้ องห้ าม รวมถึงบริ ษัท
ย่อยของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ เ้ ป็ นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.
70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทังที
้ ่
มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่ อง การจอง การจัดจาหน่าย
และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่จะได้ รับ
การผ่อนผันจากสานักงาน ก.ล.ต.
2. ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจัดจาหน่าย และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจัด
จาหน่ายในต่างประเทศ (International Manager) อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่เ สนอขายต่อผู้ลงทุน
ในประเทศ และผู้ลงทุนในต่างประเทศ รวมถึงอาจพิจารณาเพิ่มหรื อลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้ แก่ผ้ ลู งทุนใน
ประเทศและต่างประเทศ (Claw back / Claw forward) โดยพิจารณาจากปั จจัยต่างๆ เช่น ปริ มาณความต้ องการ
ซื ้อหุ้นของผู้ลงทุนในประเทศและต่างประเทศ และการเคลือ่ นไหวของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้
การเสนอขายครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
3. ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิที่จะใช้ ดลุ ยพินิจเปลีย่ นแปลงจานวนหุ้นสามัญ
ที่จัดสรรให้ แก่ผ้ ูลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้ แก่บุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีห้ นุ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ การเสนอ
ขายหุ้นสามัญครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
4. ภายหลัง จากการปิ ดรั บ จองซื อ้ หุ้น สามัญ สาหรั บ ผู้จ องซื อ้ ในแต่ ละประเภท ผู้จัด การการจัด จ าหน่า ยและ
รับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ พิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื ้อหุ้นสามัญสาหรับผู้จองซื ้อประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรื อเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จดั สรรให้ แก่ ผ้ ลู งทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามี
หุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ แต่มีผ้ สู นใจจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนที่
จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทัว่ ไป หรื อนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ การดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้
ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวข้ อง และจะมีการแจ้ งข่าวให้ ผ้ ลู งทุนที่เกี่ยวข้ องได้ ทราบโดยทัว่ กัน ผ่านทางสือ่ ต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป
5. การจัดสรรหุ้นสามัญในครั ง้ นีเ้ ป็ นการปฏิบัติเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้ อ 5(3) เรื่ อง การ
กระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ ข้อบังคับ เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 13

บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

6.6.1

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
และข้ อ 6.2.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณ ผู้ที่เป็ นลูกค้ าหรื อคาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์รายนัน้ ๆ หรื อผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บคุ คลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/
หรื อในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้จานวนหุ้นที่จัดสรรให้ แก่
บุคคลทัว่ ไปจะมีจานวนขันต
้ ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น
หากยอดการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อบุคคลทัว่ ไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิ ในการปิ ดรั บจองซือ้ หุ้นสามัญของบุคคลทั่วไปก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.2

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) โดยจะทา
การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อในจานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่
บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ จานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนสถาบันทัว่ ไปจะมีจานวนขันต
้ ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู
ของ 100 หุ้น
หากยอดการจองซื ้อหุ้นสามัญครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.6.3

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอุปการคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯของบริ ษัทฯ โดยจะทาการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจานวนมาก
น้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอุปการคุณของ
บริ ษัทฯ จะมีจานวนขันต
้ ่า 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น และหากปรากฏว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญ
คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ ข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อาจพิจารณาจัดสรรจานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน หรื อบุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม
6.6.4

วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ ลู งทุนในต่ างประเทศ

บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นเดิมที่ขายหุ้นในครัง้ นี ้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใน
ต่างประเทศ] (International Manager) นาหุ้นจานวนไม่เกิน 72,000,000 หุ้น จัดจาหน่ายให้ ผ้ ลู งทุนในต่างประเทศ โดยผู้
ลงทุนในต่างประเทศซึ่งประสงค์จะลงทุนในหุ้นของบริ ษัทฯ ต้ องแสดงความประสงค์ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รั บ ประกัน การจ าหน่ า ยในต่ า งประเทศ (International Manager) และการจัด สรรหุ้น ของบริ ษั ท ฯ ให้ แ ก่ ผ้ ูล งทุน ใน
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ต่างประเทศจะอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายในต่างประเทศ (International
Manager)
6.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ

6.7.1

สาหรับบุคคลทั่วไป

ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันต
้ ่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อ
เป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจาตัวประชาชน ที่ยงั ไม่หมดอายุและหรื อสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อม
ทัง้ ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูจองซือ้ เป็ นผู้เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั ร
ประจ าตัว ประชาชน จะต้ อ งแนบสาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ ยัง ไม่ห มดอายุข องผู้เ ยาว์ แ ละของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate
of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั น้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
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อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ ลง
ลายมือชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อ โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จัดทาหรื อผู้รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง
-

การจองซื ้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื ้อ กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและ
ต่างด้ าวหรื อนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อต่างประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ด
บัญชี อื่ นๆ กับผู้จัดจ าหน่ายหลัก ทรั พย์ ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และได้ ผ่านขัน้ ตอนการรู้ จัก ลูกค้ า และ
ตรวจสอบเพื่ อ ทราบข้ อเท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นีห้ ากไม่เป็ นไปตามเงื่ อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซือ้ จะต้ องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ
ผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์
จะขอรั บ ใบหุ้น แต่ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ ก ารของศูน ย์ รั บ ฝากหลัก ทรั พ ย์ (Scripless System) โดยผู้จ องซื อ้
ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซื ้อในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบคุ คล และเอกสาร ”แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ บุค คล” สาหรั บ ผู้จ องซื อ้ นิ ติ บุค คลเท่า นัน้ พร้ อมลงนาม
รับรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื ้อ

-

การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรั พย์ ตามข้ อ 6.2 ซึ่งผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื ้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password
login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น สามัญในหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ
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ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว ก่อนการส่งคาสัง่ จองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูล
และลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี ้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ได้ จดั ให้ มีหนังสือชี ้ชวนและข้ อมูลสรุปดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ วิธีการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จาหน่ายแต่ละรายอาจกาหนด
เพิม่ เติม สาหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
-

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ซึง่ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
และ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และบริ ษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงค์ กิมเอ็ง (ประเทศ
ไทย) จากัด (มหาชน)) โดยยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อ
ขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทาการจองซื ้อ และได้ ผ่านขันตอน
้
การรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายจะต้ องมีการควบคุมการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูล และลงนามในใบจองซื ้อ
(Hard Copy) รวมถึงแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ ดังนี ้
 ผู้แนะนาการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื ้อในการดาเนินการการจองซื ้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป
เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื ้อ โดยระบุ จานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชีช้ วนและข้ อมูลสรุ ปผ่าน (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ หรื อจาก
หนังสือชี ้ชวนและข้ อมูลสรุปผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอนการตรวจสอบ
้
ตัวตนของผู้จองซื ้อ เช่น การสอบถามเลขที่บัญชีที่ผ้ ูจองซือ้ มีกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ หรื อบัตร
ประจาตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารที่ใช้ ชาระราคา (ATS) กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น
 ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนและ/
หรื อข้ อมูลสรุป และรับรองว่าเข้ าใจและยอมรับความเสีย่ งดังกล่าวแล้ ว
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 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้ อมูลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื ้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 - 14
พฤศจิกายน 2557 และผู้จองซื ้อที่จองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ตามจ านวนที่ จองซือ้ โดยช าระเป็ น (1) เงิ นสดหรื อการโอนเงิ น (2) การโอนเงิ นผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) หรื อถอนเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรั พย์
และ (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้
จะต้ องลงวันที่ ภายในระยะเวลาการจองซื อ้ และสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสานักงานหักบัญชี ใน
กรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื
อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
และ 6.2.2 กาหนด พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยวิธี
ปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จาหน่ายแต่ละรายอาจกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดาเนินการจองซื ้อผ่านระบบ
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถทาการจองซื ้อด้ วยการกรอกใบจองซื ้อ (Hard Copy) ได้
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย หรื อผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2
-

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557

-

กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. ของ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

-

กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น.
ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชาระเงินมีดงั นี ้
-

หากทาการจองซื ้อในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่
13 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การ
โอนเงิ นผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อที่
เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการ
จองซื ้อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักงานหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จัด
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จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และ 6.2.2 กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่ อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
-

หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่านัน้

ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทา
ได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 และ 6.2.2 ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
(ง) ผู้จองซือ้ ที่ชาระเงินค่าจองซือ้ ด้ วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และ 6.2.2 กาหนด ซึ่งผู้จองซื ้อสามารถ
สอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื ้อหุ้น มายื่นความจานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรื อผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2
ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12 - 14 พฤศจิกายน 2557 โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่รับจองซื ้อจะ
ลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางระบบ
ออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่ชาระค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) ซึง่ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทงนี
ั ้ ้ผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
6.7.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื ้อที่เป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันต
้ ่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อ
เป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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- ผู้จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรั บรองนิติ บุคคลที่ ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิ ติ บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิ ติ บุคคล (ถ้ ามี ) และแนบสาเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศ: ส าเนาหนัง สื อ ส าคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน
ก่ อ นวัน จองซื อ้ พร้ อมลงนามรั บ รองส าเนาถูก ต้ อ งโดยผู้มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุค คลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ ยงั ไม่
หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง สาเนา
เอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศดังกล่าวได้ จัดทาหรื อรับรอง
ความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และรับรองโดย
เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี)
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจอง
ซื ้อแทน: สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื ้อมอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจอง
ซื ้อแทน พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้
จองซือ้ ที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี ) โดยเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรั บรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี)
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือ ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชาระเงินมีดงั นี ้
-

หากทาการจองซื ้อในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่
13 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการ
โอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์
โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื ้อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้
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จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค
หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
-

หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้

ทังนี
้ ้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่
เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จานวนเงินที่บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) ได้ รับต้ อง
เท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจานวน)
(ง) ผู้จองซื ้อที่ชาระเงินค่าจองซื ้อด้ วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชีจองซื อ้ หุ้นที่บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย
จากัด (มหาชน) กาหนด ซึ่งผู้จองซื ้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากบริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกร
ไทย จากัด (มหาชน)
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐาน
ที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ มายื่นความจานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่าย
และรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ในข้ อ 6.2.1 ตั ง้ แต่ เ วลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวั น ที่ 12-14
พฤศจิกายน 2557 โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่รับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับ
จองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) มีสิทธิ ปฏิเสธหรื อยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดาเนินการไม่
ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
6.7.3

สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสามัญขันต
้ ่าจานวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อ
เป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ และหรื อสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน พร้ อมทังลง
้
นามรับรองสาเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่ยงั ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และสาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่
พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน
จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) และ
สาเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว: สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง พร้ อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบ
ต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate
of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ
พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ องสาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลง
ลายมือชื่ อรั บรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ องได้ รับการรั บรองลายมือชื่ อ โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อของ
ผู้จัดทาหรื อผู้รับรองความถูกต้ องของเอกสาร และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงาน
อื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อ
สาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อม
รับรองสาเนาถูกต้ อง

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและต่างด้ าวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรื อ ต่า งประเทศเป็ นผู้ที่ มีบัญ ชี ซือ้ ขายหลักทรั พย์ หรื อ เปิ ดบัญชี อื่ น ๆ กับ ผู้จัด การการจัดจ าหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และ
ได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
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Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมู
ระ พัฒ นสิน จ ากัด (มหาชน) แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ผู้จ องซื อ้ ดังกล่าวไม่จ าเป็ นต้ องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื อ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งกรอกข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ในใบจองซื อ้ ในส่ว น “ข้ อ มูล เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การ
ดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา
และนิติบคุ คล และเอกสาร ”แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” สาหรั บผู้จองซือ้ นิติบุคคลเท่านัน้ พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ
-

การจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื ้อ
จะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายและบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี ก่อนการจองซื ้อ โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ
พัฒนสิน จากัด (มหาชน)จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่ รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื ้อ
ต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้น สามัญในหนังสือชี ช้ วนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ป ของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ป โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายได้ จดั ให้ มีหนังสือชี ้ชวนและ
ข้ อมูลสรุ ป ดังกล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย และ
บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)

-

การจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูแนะนาการลงทุน หรื อ
Investment Consultant (IC) ของผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย และบริ ษั ท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) เฉพาะรายที่เปิ ดจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ซึ่งได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โดย
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ยืนยันการจองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรั พย์หรื อบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) ที่จะทาการจองซื ้อ และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทา
ประเมินความสามารถรั บความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกัน การ
จาหน่ายและบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอง
ซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัด การการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจัดจาหน่าย และบริ ษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) จะต้ องมีการควบคุมการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้ าได้ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูล และลง
นามในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อ โดยผู้จดั การการจัดจาหน่าย
และรั บประกันการจาหน่าย และบริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) จะต้ องปฏิบตั ิตาม
เกณฑ์ ดังนี ้
 ผู้แนะนาการลงทุนต้ องติดต่อผู้จองซื ้อในการดาเนินการการจองซื ้อหลักทรัพย์ผ่านโทรศัพ ท์บนั ทึกเทป
เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื ้อ โดยระบุ จานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุ้น ในหนัง สื อ ชี ช้ วนและข้ อ มูล สรุ ป ผ่ า น (Website) ของผู้จัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย หรื อจากหนังสือชี ้ชวนและข้ อมูลสรุปผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอนการตรวจสอบ
้
ตัวตนของผู้จองซื ้อ เช่นการสอบถามเลขที่บญ
ั ชีที่ผ้ จู องซื ้อมีกบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรื อบัตรประจาตัวประชาชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนาคารที่ใช้ ชาระราคา (ATS) กับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็ นต้ น


ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อ มูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
และ/หรื อข้ อมูลสรุป และรับรองว่าเข้ าใจและยอมรับความเสีย่ งดังกล่าวแล้ ว

 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคาสัง่ การจองซื ้อผ่ านระบบที่ผ้ จู ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้ อมูลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื ้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือ
ชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ และผู้จองซื ้อที่จองซื ้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์
ตามจ านวนที่จ องซื อ้ โดยชาระเป็ น (1) เงิ นสดหรื อการโอนเงิ น (2) การโอนเงิ น ผ่า นระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) หรื อถอนเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ายหลักทรั พย์
และ (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้
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จะต้ องลงวันที่ ภายในระยะเวลาการจองซื อ้ และสามารถเรี ยกเก็ บเงิ นได้ จากสานักงานหักบัญชี ใน
กรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ โดยการชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื
อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ผ้ จู ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
(ข) ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สานักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
-

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557

-

กรณีผา่ นทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อตังแต่
้ เวลา 9:00 น. ของ
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

-

กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 9:00 น.
ของวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557

(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชาระเงินมีดงั นี ้
-

หากทาการจองซื ้อในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2557 เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่
13 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อสามารถชาระเงินค่าจองซื ้อโดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรื อการโอนเงิน (2) การ
โอนเงิ นผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ ค แคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อที่
เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ าฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภายในระยะเวลาการ
จองซื ้อ และสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักงานหักบัญชีในกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายบัญชีธนาคารที่ผ้ จู ัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กาหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง

-

หากทาการจองซื ้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 หรื อ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระค่าจองซื ้อด้ วยเงินสดหรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่านัน้

ทังนี
้ ้ การชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) จะกระทา
ได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และบริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) ที่ได้ ดาเนินการแจ้ งความ
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ประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับ
แล้ วในวันจองซื ้อ
(ง) ผู้จองซือ้ ที่ชาระเงินค่าจองซือ้ ด้ วยการโอนเงิ น การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ ให้ โอนเงินค่าจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้ าบัญชี
จองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และบริ ษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) กาหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(จ) ผู้จองซื ้อต้ องนาใบจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่าจองซื ้อ
หุ้น มายื่นความจานงขอจองซื ้อและชาระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2557 โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ที่
รับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่าน
ทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทปที่ชาระค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรื อ ATS) ผู้จองซื ้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ
(ฉ) ผู้ที่ยื่นความจานงในการจองซื ้อและได้ ชาระค่าจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี ้
ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (ก) – (จ) ได้
ทังนี
้ ้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะโอนเงินค่าจองซื ้อในส่วนของตนที่ราคาเสนอ
ขายเข้ าบัญชีรักษาทรัพย์สนิ (Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื ้อหุ้นในส่วนของตนให้ กบั บริ ษัทฯ และผู้
ถือหุ้นเดิมตามวิธีการที่กาหนดไว้ ในสัญญาที่เกี่ยวข้ องต่อไป
6.8

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย

6.8.1

สาหรับบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไปให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และ 6.2.2 ซึง่ จะพิจารณาปั จจัยต่างๆ เช่น การเป็ นผู้มีอปุ การ
คุณ ลูกค้ าผู้ที่คาดว่าจะเป็ นลูกค้ าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อผู้มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ รวมถึงปริ มาณการซื ้อ
ขายหลักทรั พย์ ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ หรื อการมีธุรกิ จที่เกี่ ย วข้ องทางด้ านวาณิ ชธนกิ จ หรื อด้ านอื่นๆ กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น
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6.8.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณี ที่การจองซือ้ หุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้ อยู่ในดุลยพินิจของ บริ ษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
6.8.3

สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

ในกรณีที่การจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอุปการคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริ หารของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทได้ มอบหมาย หรื อผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และบริ ษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
6.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์

6.9.1

กรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นสามัญรายนันๆ
้ จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ /หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื อ้ เข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่าย
ผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยก
เก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึง
วันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่ง
เช็คคืนเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้ จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจอง
ซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี ้ หากเกิ ดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2

กรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้

ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนันๆ
้ จะดาเนินการให้ มีการคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
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ทุกรายผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจอง
ซือ้ เข้ าบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่
ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้ รับการจัดสรร
คืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดีไม่วา่ ใน
กรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินค่าจองซื ้อเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื ้อ
โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี ้ หากเกิ ดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3

กรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตามเช็คที่
จ่ ายค่ าจองซือ้ หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้

ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นรายนันๆ
้ จะดาเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อัน
เนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิ การจองซื ้อเพราะไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื อ้ ตามเช็คที่สงั่ จ่ายค่าจองซื ้อหุ้นได้ หรื อ
เนื่ อ งจากการปฏิ บัติ ผิด เงื่ อ นไขการจองซื อ้ โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งติ ดต่อ ขอรั บ เช็ ค ฉบับ ดัง กล่า วคื น จากผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ
6.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณี ที่เกิ ดเหตุการณ์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.3 เงื่ อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรั บประกันการจาหน่าย และ/หรื อผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายใน
ต่างประเทศ (International Manager) ใช้ สิทธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจาหน่ายหุ้นสามัญ ให้ ถือ
ว่าผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหุ้นสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทาให้ บริ ษัท ฯ ต้ องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรื อไม่สามารถส่ง
มอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ ง
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ความประสงค์ตอ่ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นผู้รับจองซื ้อตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ภายใน 5 วันทาการ นับ
แต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อ (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจอง
ซื ้อหุ้นสามัญจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/
หรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนันๆ
้ ตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเข้ าบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อ
กรณีผ้ จู องซื ้อชาระด้ วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ หรื อ
นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่
ผู้จองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญคืนนับจากวันทีพ่ ้ น
กาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ นอย่างไรก็ดีไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้ มีการ
โอนเงิ นค่าจองซื ้อเข้ าบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ 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 ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ค รบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จาหน่าย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์

ปั จจุบัน บริ ษัท ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ รับฝากหลักทรั พย์ ”) ได้ ตกลงรั บหน้ าที่เป็ นนาย
ทะเบียนหุ้นสามัญให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้
บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นาหุ้นสามัญที่ตนได้ รับการจัดสรรเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless
System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในได้ ทนั ทีที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญได้ ใน
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
(1) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบัญชีซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ ในกรณี นี ้ บริ ษั ท ฯ จะด าเนิ น การน าหุ้น สามัญ ที่ ได้ รั บ จัด สรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่
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บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู อง
ซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในได้ ทนั ทีที่อนุญาตให้ ห้ นุ
สามัญของบริ ษัทฯ ทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ 6.10 (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชี
ซื ้อขายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
้ วบริ ษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
แทน
(2) ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรั พย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ อง
กรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสาหรั บการดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” สาหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร ”แบบสอบถาม
สาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล” สาหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่านัน้ พร้ อม
ลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ กรณีนี ้บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้น
สามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
สามัญตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับ
การจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในได้ และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจาก
บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
(3) ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น โดยให้ อ อกใบหุ้น ในนามของผู้จ องซื อ้ บริ ษั ท ฯ โดยศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อที่ได้ รับ
การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรั พย์ ฯ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
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