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6.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจอง
ซื้อหลักทรัพย์และวิธกี ารจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิด
ปญั หา อุปสรรคหรือข้อจํากัดในการดําเนินการ ทัง้ นี้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ นธรรม และ
เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้จะเสนอขายผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริ ษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จํากัด (มหาชน) (“KS”)
ชัน้ 1, 3, และ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
6.2.2 ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย

6.3

[]
เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ําเนินการจัด
จําหน่ ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจํานวน 180,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 0.50
บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามทีป่ รากฏในข้อ 1.2 โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกัน
การจําหน่ายหุน้ ประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้รายละเอียดให้
เป็ นไปตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจําหน่ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ
ตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อ บริษัท ฯ ไม่ส ามารถปฏิบ ตั ิต ามเงื่อ นไขใดๆ ที่กํา หนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ดั จํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
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(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของ
บริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายในครัง้ นี้

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี าํ ให้สาํ นักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็ นไปตามรายละเอียดและเงือ่ นไขทีจ่ ะกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหน่ ายหุน้ ใน
ครัง้ นี้จากเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผูจ้ ดั จําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทัง้ จํานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ สามัญในส่วนของตน ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ให้แก่ผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ [] บาท โดยจะชําระให้ภายใน
7 วันทําการ หลังจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ จากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ จะได้รบั

6.4

ประมาณการจํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 150,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณการจํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีข่ ายหุน้ ในครัง้ นี้ จะได้รบั
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจํานวน 30,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีข่ ายหุน้ ในครัง้ นี้ จะได้รบั
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีผ่ ถู้ อื หุน้ เดิมทีข่ ายหุน้ ในครัง้ นี้ จะได้รบั ต่อหุน้

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
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ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมการยืน่ คําขอให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ 3
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

50,000 บาท
50,000 บาท
30,000 บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของผูถ้ อื หุน้ เดิมทีข่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ 3
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

30,000 บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

หมายเหตุ :

1
2
3

6.5

ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สําหรับบุคคลทัวไป
่
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุน้ สามัญได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการ
จองซือ้
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ท่สี ํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมี
ผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
สําหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
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สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญได้ท่สี ํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมี
ผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
ทัง้ นี้ บุ ค คลทัวไป
่ นัก ลงทุ น สถาบัน และผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ของบริษัท ฯ สามารถดาวน์ โ หลด (Download)
หนังสือชีช้ วนซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ จากเว็บไซต์ของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุน้ สามัญครัง้ นี้ได้ก่อนทําการจองซือ้ หุน้ สามัญ
6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1)
บุคคลทัวไป
่ (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย และผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
การเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
นอกจากนี้ การจัดสรรหุน้ สามัญโดยผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย และผูจ้ ดั จําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่าย จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย และผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายจะ
ไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ ทีร่ ว่ มจัดจําหน่าย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุมบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง หรือของผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ ทีร่ ว่ มจัดจําหน่าย
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ าย
และผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่
บริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซื้อของผูจ้ อง
ซือ้ ทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุน้ ให้กบั บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ด้วย ทัง้ นี้เป็ นไปตามรายละเอียดที่
กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และ
วิธกี ารในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และ
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหน่ าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

2.

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจํานวน
หุ้น สามัญ ที่จ ดั สรรให้แ ก่ นัก ลงทุ น ในแต่ ล ะประเภท เช่น อาจพิจ ารณาจัด สรรให้แ ก่ บุ ค คลทัวไป
่
เพิม่ เติม หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุน้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสําเร็จ

3.

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซื้อหุน้ สามัญสําหรับผูจ้ องซื้อในแต่ละประเภท ผู้จดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซือ้ หุน้ สามัญสําหรับผูจ้ องซือ้ ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง
เช่น หากพบว่ามีหนุ้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้
หุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนทีจ่ ะจัดสรรสําหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้
การดําเนินการดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
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แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนทีเ่ กี่ยวข้องได้
ทราบโดยทัวกั
่ น ทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
4.

การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ่กี ําหนดตามข้อ 5 (3)
เรื่อง การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บคุ คลทัวไป
่
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญ
ให้แก่ผู้มอี ุปการคุณ ผู้ท่เี ป็ นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ าย หรือผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผู้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่
บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จาํ นวนขัน้ ตํ่า 1,000 หุน้
และเพิม่ เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตามจํ
่
านวนทีก่ ําหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ
6.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้ หุน้ สามัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัด สรรหุ้น สามัญ ให้แ ก่นัก ลงทุ น สถาบัน ให้อยู่ใ นดุลยพินิ จ ของผู้จ ดั การการจัดจํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ใน
จํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จํานวนหุน้ ที่จดั สรร
ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันทัวไปจะมี
่
จาํ นวนขัน้ ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซื้อหุน้ สามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั ฯ
และ/หรือ บุคคลที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ หรือกรรมการผูม้ อี ํานาจลงนามของบริษทั ฯ
โดยจะทําการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะมีจาํ นวนขัน้
ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจํานวนทวีคูณของ 100 หุน้ และหากปรากฏว่ายังมีจํานวนหุน้ สามัญคงเหลือ
ภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ ข้างต้น ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ ายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทัวไป
่
เพิม่ เติม
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6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชําระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
6.7.1 สําหรับบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่
หมดอายุ และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน
ให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และ
หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ น ผู้เ ยาว์ท่ีม ีบตั รประจํา ตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบ
ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสํา เนาใบต่ า งด้า ว หรือ สํา เนาหนัง สือ เดิน ทางที่ย งั ไม่
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หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
-

กรณีผู้จองซื้อ ประเภทบุค คลธรรมดา สัญ ชาติไ ทยและต่ างด้า วหรือนิ ติบุค คลที่จ ด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์หรือเปิ ด
บัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกัน
การจํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์แ ล้ว ภายในระยะเวลาไม่ เ กิน 2 ปี ผู้จ องซื้อ ดัง กล่ า วไม่
จําเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้หากไม่
เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสาร
ประกอบใบจองซือ้

-

การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื้อ
ผ่านระบบออนไลน์ ซ่งึ ได้แก่ KS, []) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่าน
ขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ก่อนการจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่าน
ระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้
ผู้จ ัด จํา หน่ า ยและรับ ประกัน การจํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ไ ด้จ ัด ให้ม ีห นัง สือ ชี้ช วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์

-

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้ า ที่ผู้
แนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและ
รับประกันการจําหน่ าย หรือผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย (เฉพาะรายที่
เปิ ดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปซึ่งได้แก่ KS, []) โดยยืนยันการจองซื้อ
ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้โดยผูจ้ องซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายหรือผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ท่จี ะทํา
การจองซื้อ และได้ผ่า นขัน้ ตอนการรู้จ กั ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จ จริง
เกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
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ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกัน
การจํา หน่ า ยก่ อ นการจองซื้อ ผ่า นทางโทรศัพ ท์บ นั ทึก เทป โดยผู้จ องซื้อ ผ่ า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้
เพิ่ม ทุ น ในหนัง สือ ชี้ช วนของบริษัท ฯ และรับ รองว่า เข้า ใจและยอมรับ ความเสี่ย ง
ดังกล่าวแล้ว โดยผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้าได้
โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
จะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ ดังนี้


ผูแ้ นะนําการลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในการดําเนินการการจองซื้อหลักทรัพย์
ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาทีเ่ สนอขาย จํานวนเงินทีต่ อ้ งชําระ การฝากหุน้ ช่องทางและวันที่
ต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วนผ่าน (Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th



ผู้แนะนํ าการลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ ตวั ตน
โดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซื้อ เช่นการสอบถามเลขทีบ่ ญ
ั ชีท่ผี ู้
จองซื้อ มีก ับผู้จ ดั การการจัด จํา หน่ า ยและรับ ประกัน การจํา หน่ า ย หรือ ผู้จ ดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือบัตรประจําตัวประชาชน หรือวันเดือน
ปี เกิด หรือธนาคารทีใ่ ช้ชาํ ระราคา (ATS) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อ
ผูแ้ นะนําการลงทุน เป็ นต้น



ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่
ทุนในหนังสือชีช้ วนและรับรองว่าเข้าใจและยอมรับความเสีย่ งดังกล่าวแล้ว



ผู้ แ นะนํ า การลงทุ น ของผู้ จ ัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ เมื่อ รับ คํ า ยืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคําสังการจอง
่
ซื้อผ่านระบบที่ผจู้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล
การจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจอง
ซื้อ ได้ต ัง้ แต่ ว ัน ที่ห นั ง สือ ชี้ช วนมีผ ลบัง คับ ใช้ และผู้ จ องซื้อ ที่จ องซื้อ ผ่ า น
โทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามจํานวนทีจ่ องซื้อ
ในวันที่ [] โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือถอนเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุ
ในข้อ 6.7.2 (ค) ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 หรือ 6.2.2
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(ค)

-

กรณีจองซือ้ ผ่านการกรอกใบจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้ คือตัง้ แต่เวลา 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ
ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าํ ระเงินมีดงั นี้
-

หากทําการจองซือ้ ใน [] เวลา 9:00 น. - 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 น. ของวันที่
[] ผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซือ้ โดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2)
การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค
ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้
จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การ
ชําระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารที่ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 กําหนด พร้อมทัง้
เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทําการจองซือ้ หลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. - 16:00 น.
ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านัน้
ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดาํ เนินการแจ้งความ
ประสงค์ใ ห้โ อนเงิน เพื่อ ชํา ระค่ า ภาระผู ก พัน โดยอัต โนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ชํ า ระเงิน ค่ า จองซื้อ ด้ว ยการโอนเงิน การโอนเงิน ผ่ า นระบบการโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจอง
ซื้อ หรือขีดคร่อมและสัง่ จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กําหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จาก
ผู้จ ดั จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ท่ีผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะจองซื้อ โดยผู้จ ดั การการจัด จํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละรายจะเป็ นผูท้ าํ การ
โอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่นความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงิน
ได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ []
โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจอง
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ซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปที่ชําระค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนําส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้
(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชาํ ระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืน ไม่ไ ด้ทงั ้ นี้ ผู้จ ดั การการจัดจํา หน่ า ยและรับ ประกัน การจํา หน่ า ย หรือผู้จ ดั จํา หน่ า ยและ
รับประกันการจําหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ้ องซื้อทีด่ ําเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ
(ก) – (จ) ได้

6.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบ
ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสํา เนาใบต่ า งด้า ว หรือ สํา เนาหนัง สือ เดิน ทางที่ย งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอํานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ าํ เนินการจองซือ้ แทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอํานาจให้ผดู้ แู ล
รักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซือ้ แทน พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผูม้ อบอํานาจ
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ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสํา เนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามแทน
ผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี)
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตัง้ แต่
เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าํ ระเงินมีดงั นี้
-

หากทําการจองซือ้ ในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซือ้ โดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรือการ
โอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
(หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ
จะต้องลงวันทีภ่ ายในระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักงาน
หักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจอง
ซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การ
การจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด พร้อม
ทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทําการจองซือ้ หลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้
ทัง้ นี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและ
หรือ ค่ า ธรรมเนี ย มอื่น ใดที่เ กิด จากการทํา ธุ ร กรรมโอนเงิน ทัง้ หมด (จํา นวนเงิน ที่
ผู้จ ดั การจัดจํา หน่ า ยและรับประกันการจําหน่ าย ได้ร บั ต้องเท่า กับยอดจองซื้อเต็ม
จํานวน)

(ง)

ผูจ้ องซื้อที่ชําระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็ค เข้าบัญชี
จองซื้อหุ้นที่ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
กําหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ าย โดยผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย จะเป็ น
ผูท้ าํ การโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซื้อหุน้ สามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและ
ชําระเงินได้ท่ผี ู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลง
ลายมือชื่อ รับจองเพือ่ เป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
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(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชาํ ระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ทงั ้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิก
การจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) - (จ) ได้

6.7.3 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่
หมดอายุ และลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน
ให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ และ
หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชน พร้อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อเป็ นผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสําเนา
ทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ น ผู้เ ยาว์ท่ีม ีบตั รประจํา ตัวประชาชน จะต้องแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และ
สําเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:
เดินทาง พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี าํ นาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบต่างด้าว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอายุ) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาใบ
ต่างด้าว หรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลง
นามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องสําเนาเอกสารประกอบข้างต้น
ทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย

สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือ
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เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปี ก่ อ นวัน จองซื้อ และแนบสํา เนาใบต่ า งด้า ว หรือ สํา เนาหนัง สือ เดิน ทางที่ย งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
-

กรณีผู้จองซื้อ ประเภทบุค คลธรรมดา สัญ ชาติไ ทยและต่างด้า วหรือนิ ติบุค คลที่จ ด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้ือขายหลักทรัพย์หรือเปิ ด
บัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test)
กับ ผูจ้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จําเป็ นต้องแนบ KYC/CDD
และ Suitability
Test
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน
และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
หลักทรัพย์ เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้

-

การจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหลักทรัพย์(KS) โดยผูจ้ องซื้อ
จะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั การการจัด
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC / CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ โดยผูจ้ ดั การ
การจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ท่ี
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name)
และรหัสผ่าน (Password login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการ
เสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวน และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการ
จัด จํ า หน่ า ยและรับ ประกัน การจํ า หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ไ ด้จ ัด ให้ม ีห นั ง สือ ชี้ช วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าวในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

-

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้ า ที่ผู้
แนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่ าย (KS) โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้โดยผู้
จองซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั การการ
จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายทีจ่ ะทําการจองซือ้ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถ
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รับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ ายก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ าย
หลัก ทรัพ ย์จ ะต้อ งมีก ารควบคุ ม การจองซื้อ ผ่ า นทางโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปที่ร ัด กุ ม
เพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของลูกค้าได้ โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆประกอบการจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ามเกณฑ์
ดังนี้

(ข)



ผูแ้ นะนําการลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในการดําเนินการการจองซื้อหลักทรัพย์
ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาทีเ่ สนอขาย จํานวนเงินทีต่ อ้ งชําระ การฝากหุน้ ช่องทางและวันที่
ต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วนผ่าน (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
หลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th



ผู้แนะนํ าการลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ ตวั ตน
โดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซื้อ เช่นการสอบถามเลขทีบ่ ญ
ั ชีท่ผี ู้
จองซื้อมีกบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายหรือผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ หรือบัตร
ประจําตัวประชาชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนาคารทีใ่ ช้ชาํ ระราคา (ATS) กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนําการลงทุน เป็ นต้น



ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่
ทุนในหนังสือชีช้ วนและรับรองว่าเข้าใจและยอมรับความเสีย่ งดังกล่าวแล้ว



ผู้แนะนํ าการลงทุนของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคํายืนยัน
พร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคําสัง่
การจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดย
ระบบจะแสดงข้อมูล การจองผ่า นทางโทรศัพท์บนั ทึก เทป ชื่อผู้แ นะนํ า การ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปสามารถจองซื้อได้ตงั ้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้ และผูจ้ อง
ซือ้ ทีจ่ องซื้อผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตาม
จํานวนที่จองซื้อในวันที่ [] โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือถอนเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.2 (ค) ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี
บริษทั ฯ ต่อไป

ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงาน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
กรณีจองซือ้ ผ่านการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ []
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(ค)

-

กรณีผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ
ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []

ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าํ ระเงินมีดงั นี้
-

หากทําการจองซือ้ ในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 11:00 น.
ของวันที่ [] ผูจ้ องซื้อสามารถชําระเงินค่าจองซื้อโดยชําระเป็ น (1) เงินสดหรือการ
โอนเงิน (2) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค
แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถ
เรียกเก็บเงินได้จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการ
เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี
คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กําหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทําการจองซือ้ หลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [] ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอน
เงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านัน้
ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้
ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ชํา ระเงิน ค่ า จองซื้อ ด้ว ยการโอนเงิน การโอนเงิน ผ่ า นระบบการโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจอง
ซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็ค เข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกัน
การจําหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจ้ องซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่
บัญชีจองซื้อได้จากผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย โดยผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย จะเป็ นผูท้ ําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของ
ตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามี
การชําระค่าจองซื้อหุน้ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจําหน่ าย
และรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [] โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานใน
การรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และ
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ผ่ า นทางโทรศัพ ท์ บ ัน ทึก เทปที่ชํ า ระค่ า จองซื้อ ผ่ า นระบบการโอนอัต โนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนําส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้
(ฉ)

6.8

ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชาํ ระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงิน
คืนไม่ได้ทงั ้ นี้ผจู้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มี
สิทธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับบุคคลทัวไป
่
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่
ละรายจะพิจ ารณาจากป จั จัย ต่า งๆ เช่น การเป็ น ผู้ม ีอุ ป การคุ ณ ลูก ค้า ผู้ท่ีค าดว่า จะเป็ น ลูก ค้า ของผู้จ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย หรือเป็ นผูม้ คี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย รวมถึงปริมาณ
การซือ้ ขายหลักทรัพย์ผา่ นผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือการมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านวาณิชธนกิจหรือด้าน
อื่นๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
6.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทก่ี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งผู้จดั การการจัด
จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายจะพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่นการเป็ นผูม้ อี ุปการคุณลูกค้าผูท้ ค่ี าดว่า
จะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการ
จําหน่ าย หรือเป็ นผู้มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย หรือ
บริษทั ในเครือของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่าย รวมถึงปริมาณการซือ้ ขายหลักทรัพย์
ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรือการมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านวาณิชธนกิจหรือ
ด้านอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ ายหรือบริษทั ในเครือของผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
6.8.3 สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ในกรณีทก่ี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายบริษทั ฯ
หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1

6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.9.1 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
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ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญ
จากผูจ้ องซื้อทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญรายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญผ่าน
ตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามที่ผจู้ องซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่า
จองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่ง
ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญให้แก่ผูจ้ องซื้อได้
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ องซื้อจะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญที่ไม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้น
กําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่วา่ ในกรณี
ใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญ
จากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นรายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ อง
ซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่
จ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
เงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ
ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กําหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี าร
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ
ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืน
เงินค่าจองซื้อทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงิน
ค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการ
จัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.9.3 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญ
จากผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซื้อหุน้ ให้แก่ผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซือ้ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซื้อตามเช็คที่สงจ่
ั ่ ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
ติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็ นผู้รบั จองซื้อ
ภายใน 30 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงือ่ นไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ
และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุน้ สามัญ
และจัดจําหน่ายหุน้ สามัญ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที

(ข)

กรณีท่เี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดที่ทําให้บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขาย
หลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกการจอง
ซื้อหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นผูร้ บั
จองซือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ ผู้
จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุน้ สามัญจากผูจ้ องซื้อหุน้ ที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ อง
ซื้อรายนัน้ ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อ
กรณีผจู้ องซื้อชําระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข)
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องชําระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่า
จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญคืนนับจากวันทีพ่ น้ กําหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ดไี ม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารโอน
เงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั เงินจองซื้อ
คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ หรือการสูญหายในการ
จัดส่ง ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่
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ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่
เป็ น นายทะเบีย นหุ้น สามัญ ให้ก ับ บริษัท ฯ และให้บ ริก ารรับ ฝากใบหุ้น ที่จ องซื้อ ในการเสนอขายครัง้ นี้
กล่าวคือ ผูจ้ องซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นําหุน้ สามัญทีต่ นได้รบั การจัดสรร
เข้าสูร่ ะบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหุน้ สามัญใน
ได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญาตให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทําการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ แตกต่างกับกรณีทผ่ี ู้
จองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญได้ในจนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ในการเสนอขายหุ้น สามัญ ในครัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ สามารถเลือ กให้บ ริษัท ฯ ดํา เนิ น การในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้คอื
(1)

ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ป ระสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ อง
ซื้อมีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดําเนินการนําหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้
กับ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส้นิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญทีผ่ จู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรร
จะสามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญาตให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทําการซื้อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดําเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

(2)

ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ป ระสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600
กรณีน้ี บริษัทฯ จะดําเนินการนํ าหุ้นสามัญที่ไ ด้รบั จัดสรรฝากไว้ก บั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผู้จองซื้อ
ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะ
สามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในได้ และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหุน้ สามัญออกจากบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่
จะมีคา่ ธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาํ หนด

(3)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั
ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 28

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จํากัด (มหาชน)

ตามชื่อทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณี
นี้ ผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในได้ จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 29

