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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจอง
ซื้อหลักทรัพย์และวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่เี กิด
ปญั หำ อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และ
เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
ชัน้ 1, 3, และ 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099

6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ คันทรี่กรุป๊ จากัด (มหาชน)
132 อำคำรสินธร ชัน้ 2 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-7000
โทรสำร 0-2205-7171
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสำทรใต้ เขตสำทร
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 1
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กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรสำร 0-2287-6001
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อำคำรลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16
แขวงสีลม เขตบำงรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000
โทรสำร 0-2631-1709
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ตกลงมอบหมำยให้ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัด
จำหน่ ำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ซึง่ จะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 9.00
บำท ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมทีป่ รำกฏในข้อ 1.2 โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกัน
กำรจำหน่ ำยหุ้นประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้รำยละเอียดให้
เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ซึ่ง
รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อ บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถปฏิบ ัติต ำมเงื่อ นไขใดๆ ที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จดั จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของ
บริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (Underwriting Agreement)
หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี ำให้สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนรำชกำรสังระงั
่ บหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้

ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว
ข้ำงต้นจะเป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 2
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ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ ใน
ครัง้ นี้จำกเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้ำงต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำยทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนของตน ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริษัทฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ให้แก่ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 30,375,000 บำท โดยจะชำระ
ให้ภำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองซือ้ จำกผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รบั
ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 150,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 9.00 บำท
หัก ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
6.4

บำท
บำท
บำท
บำท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำในกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
หมำยเหตุ :

1
2
3

6.5

1,350,000,000
34,980,000
1,315,020,000
8.77

50,000 บำท
50,000 บำท
1,080,000 บำท
150,000 บำท
75,000 บำท
30,375,000 บำท
3,200,000 บำท
34,980,000 บาท

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่น ๆ รวมถึ ง ค่ ำ ที่ป รึก ษำทำงกำรเงิน ค่ ำ ที่ป รึก ษำกฎหมำย ค่ ำ โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ และเอกสำรอื่นๆ เป็ นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 3
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สำหรับบุคคลทัวไป
่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำร
จองซือ้
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุน้ สำมัญได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมี
ผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรจองซือ้
สำหรับผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื้อหุน้ สำมัญได้ท่สี ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมี
ผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถำบัน ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชี้
ชวนซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี้ชวนที่ย่นื ต่ อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ฯ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้
สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1)
บุคคลทัวไป
่ (2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ที่เสนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถ
กระจำยหุน้ ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุน้ สำมัญโดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะ
ไม่จดั สรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จำหน่ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัดจำหน่ำย ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำย
ใหญ่ ผูม้ อี ำนำจควบคุมบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง หรือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัดจำหน่ำย
และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
และผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 4

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

บริษทั ฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุน้ ให้กบั บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ทัง้ นี้
เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้
มีกำรแก้ไขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ ำย
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษัททีอ่ อกตรำสำรทุน ลง
วันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
2.

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจำนวน
หุ้น สำมัญ ที่จ ัด สรรให้แก่ นัก ลงทุ น ในแต่ ละประเภท เช่ น อำจพิจ ำรณำจัด สรรให้แ ก่ บุค คลทัว่ ไป
เพิม่ เติม หำกพิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุน้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบัน เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ

3.

ภำยหลังจำกกำรปิ ดรับจองซื้อหุน้ สำมัญสำหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภท
ใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจำนวนหุน้ สำมัญที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง
เช่น หำกพบว่ำมีหนุ้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้
หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนทีจ่ ะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้
กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
แต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นักลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้
ทรำบโดยทัวกั
่ น ทำงสือ่ ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป

4.

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติท่กี ำหนดตำมข้อ 5 (3)
เรื่อง กำรกระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ขอ้ บังคับ เรื่อง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2
โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกค้ำหรือคำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำง
ธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้จำนวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตำมจ
่
ำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 5

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

กำรจัด สรรหุ้น สำมัญให้แก่ นักลงทุ นสถำบัน ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ใน
จำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร
ให้แก่นกั ลงทุนสถำบันทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุน้ สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ
และ/หรือ บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือกรรมกำรผู้ มอี ำนำจลงนำมของบริษัทฯ
โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำร
จัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะมีจำนวนขัน้
ต่ ำ 1,000 หุ้น และเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือ
ภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ ข้ำงต้น ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่นักลงทุนสถำบัน หรือบุคคลทัวไป
่
เพิม่ เติม

6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
6.7.1 สาหรับบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และ
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนทีผ่ ู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อ ง และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่มี ีบตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 6

บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง
ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผู้เยำว์จะต้อง
แนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซือ้ หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับ รองนิ ติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง

-

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ ำ งด้ำวหรือนิ ติบุ คคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ด
บัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ
และตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) แ ละ ไ ด้ ด ำ เนิ น กำ รจั ด ท ำ แบบป ระเมิ น
ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อ ดังกล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอียดใน
เอกสำรใบจองซือ้ และลงลำยมือชื่อเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนในกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ให้แก่ผู้
จัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ท่จี ะทำกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ห ำกไม่เ ป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่กล่ำว
ข้ ำ งต้ น ผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รำยละเอีย ดถู ก ต้อ ง ครบถ้ว น และชัด เจนพร้อ มลงลำยมือ ชื่อ ผู้จ องซื้อ ให้แ ก่ ผู้จ ัด
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่
ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless
System) โดยผู้จ องซื้อ ประสงค์ท่ีจ ะฝำกหุ้น ในบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์
สมำชิก เลขที่ 600 ผู้จ องซื้อ ต้อ งกรอกข้อ มูล เพิ่ม เติม ในใบจองซื้อ ในส่ ว น “ข้อ มู ล
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 7
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เพิ่ ม เติ ม ส ำ ห รั บ กำ รด ำ เนิ น กำ รต ำ ม Foreign Account Tax Compliance Act
(FATCA)” ส ำหรั บ ผู้ จ องซื้ อ ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดำและนิ ติ บุ ค คล และเอกสำร
“แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล”
สำหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ น
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้
-

กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซือ้
ผ่ำนระบบออนไลน์ ซ่งึ ได้แ ก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) และบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำกัด
โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC
/ CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability
Test) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุม
เพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ช่อื ผู้ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูลเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุน้ ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้
จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบ
เอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ได้จดั ให้มหี นังสือชี้
ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

-

กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ ำ ที่ผู้
แนะนำกำรลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (เฉพำะรำยที่
เปิ ด รับ จองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บ ันทึก เทปซึ่งได้แก่ บริษัท หลักทรัพย์ กสิก รไทย
จ ำกัด (มหำชน) บริษัท หลัก ทรัพ ย์ โนมู ร ะ พัฒ นสิน จ ำกัด (มหำชน) และบริษัท
หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำกัด โดยยืนยันกำรจองซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้
จองซื้อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีมีบ ัญ ชีซ้ือ ขำยหลัก ทรัพ ย์ห รือ บัญ ชีป ระเภทอื่น ๆ กับ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซือ้ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบ
เพื่ อ ทรำบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำร
จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะต้องมี
กำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุมเพียงพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบ
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 8
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จองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์ ดังนี้


ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์
ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่
จัดสรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันที่
ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับกำร
เสนอขำยหุน้ ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์
(Website) ของผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ หรือ จำกหนั ง สือ ชี้ช วน และ/หรือ
ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th



ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ตวั ตน
โดยขัน้ ตอนกำรตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี ู้
จองซื้อ มีก ับผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ ำ ย หรือ ผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือน
ปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระรำคำ (ATS) กับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อ
ผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น



ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำม
หนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซือ้



ผู้ แ นะน ำกำรลงทุ น ของผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ เมื่อ รับ ค ำยืน ยัน พร้อ ม
รำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจอง
่
ซือ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูล
กำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึก
กำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจอง
ซื้อได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 30 กันยำยน และ 1-2 ตุลำคม 2558 และผู้จองซื้อที่จองซือ้
ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนทีจ่ อง
ซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
หรือถอนเงินทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.1
(ค) ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมในส่วนของตนเข้ำบัญชีบริษทั ฯ ต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
หรื อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์ บ ัน ทึ ก เทปได้ ผู้ จ องซื้ อ สำมำรถจองซื้ อ โดยกำรกรอก
รำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้
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(ข) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 หรือ 6.2.2

(ค)

-

กรณี จ องซื้อ ผ่ ำ นกำรกรอกใบจองซื้อ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้ อ คือ ตัง้ แต่ เวลำ
8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน และ 1– 2 ตุลำคม 2558

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ
ตัง้ แต่ เ วลำ 8.30 น. ของวัน ที่ 30 กัน ยำยน 2558 ถึง เวลำ 16:00 น. ของวัน ที่ 2
ตุลำคม 2558

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
คือตัง้ แต่ เวลำ 8.30 น. ของวันที่ 30 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 2
ตุลำคม 2558

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 30 กันยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อ น
เวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุ ลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ได้ จ ำกส ำนั ก งำนหัก บัญ ชี ใ น
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค
หรือ แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดร๊ ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อ มสังจ่
่ ำ ยบัญ ชีธนำคำรที่ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชือ่
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง (4) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื
ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุลำคม 2558 หรือ เวลำ 8.30 น. 16:00 น. ของวันที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือ
กำรโอนเงิน หรือ กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรช ำระเงิน ค่ำ จองซื้อ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำยตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ที่ได้
ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

(ง)

ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโ นมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจอง
ซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 10
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บัญชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะ
เป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ และชำระเงิน
ได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30
กันยำยน และวันที่ 1 - 2 ตุลำคม 2558 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือ
ชื่อ หรือประทับตรำ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้น
ผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ ไม่ต้อง
นำส่งใบจองซือ้ หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอเงิน
คืน ไม่ ไ ด้ทงั ้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำย หรือ ผู้จ ัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ
(ก) – (จ) ได้

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับ รองนิ ติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
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เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผดู้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผูด้ ำเนินกำรจองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผูจ้ องซือ้ มอบอำนำจให้ผดู้ แู ล
รักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซือ้ แทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ
ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่
กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมแทน
ผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล
(ถ้ำมี)

(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่
เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน และ วันที่ 1 – 2 ตุลำคม 2558

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 30 กันยำยน 2558 เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. หรือก่อน
เวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
(2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์
เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ และสำมำรถเรียกเก็บ
เงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้
กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำย
บัญชีธนำคำรทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 ก ำหนด พร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ นำมสกุ ล และหมำยเลขโทรศัพ ท์ท่ีติด ต่ อ ได้ไ ว้
ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุลำคม 2558 หรือ เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือ
กำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและ
หรือ ค่ ำ ธรรมเนี ย มอื่น ใดที่ เ กิด จำกกำรท ำธุ ร กรรมโอนเงิน ทัง้ หมด (จ ำนวนเงิน ที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ได้รบั ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็ม
จำนวน)

(ง)

ผู้จองซื้อทีช่ ำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชี
จองซื้อหุ้นที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 12
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กำหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ น
ผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ
(ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญ มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและ
ชำระเงินได้ท่ผี ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน และ วันที่ 1 – 2 ตุลำคม 2558 โดยใน
กำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ หรือประทับตรำ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนใน
กำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้

(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ทงั ้ นี้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิก
กำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) - (จ) ได้

6.7.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษัท (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ และลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน
ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และ
หรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำ
ทะเบียนบ้ำนทีผ่ ู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/
หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท่มี ีบตั รประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และ
สำเนำทะเบียนบ้ำนทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับ รองนิ ติ
บุคคลที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของ
นิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 13
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หนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคล
ดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริษทั (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit)
ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบ
ต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้น
ทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง

-

กรณีผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำ สัญ ชำติไทยและต่ ำ งด้ำวหรือนิ ติบุ คคลที่จด
ทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ด
บัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง เกี่ยวกับ
ลู ก ค้ ำ ( Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) แ ล ะ ไ ด้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test)
กับ ผูจ้ ดั กำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี
ผู้จองซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำร
จองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ำงต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่ก รอกรำยละเอียดถูก ต้อ ง ครบถ้ว น และชัดเจน
พร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้
แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผูจ้ องซือ้
ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนิ นกำร
ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคล
ธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล” สำหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำม
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

-

กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผู้ ทม่ี ี
บัญ ชีซ้ือ ขำยหลัก ทรัพ ย์ห รือ บัญ ชีป ระเภทอื่น ๆ กับ ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมข้อ 6.2.1 (บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน))
ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 14
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Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำ
แบบประเมิน ควำมสำมำรถรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้ จ ัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดย
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมดู แลกำรจอง
ซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้
ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้
ศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์
ดังกล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึง
ไม่ ต้อ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยได้จดั ให้มหี นังสือชีช้ วนและข้อ มูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
-

กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ ำ ที่ผู้
แนะนำกำรลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) โดยยืนยันกำร
จองซื้อ ผ่ ำ นโทรศัพ ท์ บ ัน ทึก เทปได้ โดยผู้ จ องซื้อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ท่ีมีบ ัญ ชีซ้ือ ขำย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน กำร
จำหน่ ำยทีจ่ ะทำกำรจองซือ้ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC
/ CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test)
กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี
ก่ อ นกำรจองซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทป โดยผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ ง
กรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้อง
ปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์ ดังนี้


ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์
ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่
จัดสรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินทีต่ อ้ งชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันที่
ต้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูลเกีย่ วกับกำร
เสนอขำยหุน้ ในหนังสือชีช้ วนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือจำก
หนั ง สือ ชี้ช วนผ่ ำ นและ/หรือ ข้อ มู ล สรุ ป ของหลัก ทรัพ ย์ จำกเว็บ ไซต์ ข อง
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th



ผู้แนะนำกำรลงทุนต้องให้ผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ตั วตน
โดยขัน้ ตอนกำรตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี ู้
จองซื้อ มีก ับ ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับประกัน กำรจำหน่ ำ ย หรือ บัตร
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 15
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ประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระรำคำ (ATS) กับ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน
เป็ นต้น


ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ
ในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำม
หนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้อง
กรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำร
ใดๆ ประกอบกำรจองซือ้



ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยัน
พร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำร
่
จองซือ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพ ย์จดั เตรียมให้ โดยระบบ
จะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วัน
และเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึก
เทปสำมำรถจองซื้อได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 30 กันยำยน และวันที่ 1-2 ตุลำคม 2558
และผู้จ องซื้อ ที่จ องซื้อ ผ่ ำ นโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปจะต้อ งช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ
หลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซื้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) หรื อ ถอนเงิ น ที่ ฝ ำกอยู่ ก ั บ ผู้ จ ั ด กำรกำรจั ด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.3 (ค) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
หลักทรัพย์จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้ำบัญชี
บริษทั ฯ ต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
หรื อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์ บ ัน ทึ ก เทปได้ ผู้ จ องซื้ อ สำมำรถจองซื้ อ โดยกำรกรอก
รำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้
(ข)

(ค)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 8.30
น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน และ วันที่ 1 – 2 ตุลำคม 2558

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ
ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของ
วันที่ 2 ตุลำคม 2558

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้
คือตัง้ แต่ เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 30 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น.
ของวันที่ 2 ตุลำคม 2558

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 30 กันยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อ น
เวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุ ลำคม 2558 ผู้จองซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื้อโดย
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 16
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ชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อ และสำมำรถเรีย กเก็บ เงิน ได้ จ ำกส ำนั ก งำนหัก บัญ ชี ใ น
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค
หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทัง้ เขียน
ชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง
-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ 1 ตุลำคม 2558 หรือ เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ 2 ตุลำคม 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสดหรือ
กำรโอนเงิน หรือ กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรช ำระเงิน ค่ำ จองซื้อ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขำยหลักทรัพย์
กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้
ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

6.8

(ง)

ผู้จ องซื้อ ที่ช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ ด้ว ยกำรโอนเงิน กำรโอนเงิน ผ่ ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจอง
ซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่
บัญชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของ
ตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมี
กำรชำระค่ำจองซือ้ หุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ และชำระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 30 กันยำยน และ วันที่ 1 - 2 ตุลำคม 2558 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะ
ลงลำยมือชื่อ หรือประทับตรำรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ อง
ซือ้ ไม่ตอ้ งนำส่งใบจองซือ้ หรือเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซือ้ และได้ชำระค่ำจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ทงั ้ นี้ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มี
สิทธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
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6.8.1 สาหรับบุคคลทัวไป
่
ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินจิ
ของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่
ละรำยจะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น กำรเป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณลูกค้ำ ผูท้ ค่ี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย หรือเป็ นผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย รวมถึงปริมำณกำรซือ้ ขำย
หลักทรัพย์ผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือกำรมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
6.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่นักลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ซึ่งผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะพิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่นกำรเป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณลูกค้ำผูท้ ค่ี ำดว่ำ
จะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือเป็ นผู้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย หรือบริษทั ในเครือของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย รวมถึง
ปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือกำรมีธุรกิจที่
เกี่ยวข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหรือ
บริษทั ในเครือของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
6.8.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทฯ ได้มอบหมำยบริษัทฯ
หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.9.1 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญ
จำกผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำน
ตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำ
จองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบ
จองซื้อ ภำยใน 10 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน สิ้น สุด ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ผู้
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จองซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั
กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้
แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.2 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญ
จำกผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญในส่วนที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ อง
ซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซื้อ และส่ง
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำร
จองซื้อ โดยผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำง
สำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณ
จำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึง
วันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้
เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือว่ำผู้จองซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่
ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญ
จำกผู้จองซื้อทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุน้ ให้แก่ผู้จองซือ้ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้ เพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจอง
ซื้อตำมเช็คที่สงจ่
ั ่ ำยค่ำจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 19
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ติดต่ อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็ นผู้รบั จองซื้อ
ภำยใน 10 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่องมำจำกกำรผฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขในกำรจองซื้อ ผู้จดั
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองโดย
กำรโอนเงิน ค่ ำ จองซื้อ เข้ำ บัญ ชีธ นำคำรของผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิน อั ต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือ
จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำง
ธนำคำร (ถ้ำมี)
6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ฯ
และ/หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ สำมัญ
และจัดจำหน่ำยหุน้ สำมัญ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญทันที

(ข)

กรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำย
หลักทรัพย์หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกกำรจอง
ซือ้ หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ น ผู้รบั
จองซือ้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุ้นสำมัญจำกผูจ้ องซือ้ หุ้นทีย่ กเลิกกำรจองซื้อหลั กทรัพย์
ดังกล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ อง
ซื้อรำยนัน้ ๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ำบัญชีในชื่อผู้จองซือ้
กรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนที่
ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำที่
รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้อ งชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50
ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญคืนนับจำกวันทีพ่ น้
กำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำ
กรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้
จองซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำร
จัดส่ง ซึ่งไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่
ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่
เป็ น นำยทะเบีย นหุ้น สำมัญ ให้ก ับ บริษัท ฯ และให้บ ริก ำรรับ ฝำกใบหุ้น ที่จ องซื้อ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้
กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุน้ สำมัญทีต่ นได้รบั กำรจัดสรร
เข้ำสู่ระบบซือ้ ขำยแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สำมำรถขำยหุน้ สำมัญใน
ได้ทนั ทีทอ่ี นุญำตให้หนุ้ สำมัญของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีทผ่ี ู้
จองซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในครัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ สำมำรถเลือ กให้บ ริษัท ฯ ดำเนิ น กำรในกรณี ใ ดกรณี หนึ่ง
ดังต่อไปนี้คอื
(1)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ อง
ซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้
กับ “บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษทั
หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ องซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรร
จะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญำตให้หนุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้
ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อ
เจ้ำของบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่ำว
มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

(2)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลั กทรัพย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำร
ตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำ และ
เอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิ ติบุ ค คล”
สำหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อนำส่งให้แก่ศนู ย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์ กรณีน้ีบริษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์ร ับ ฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อ
ได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำก
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บริษทั ออริจน้ิ พร็อพเพอร์ต้ี จำกัด (มหำชน)

ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่สน้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำร
จัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหำกผูจ้ องซือ้ ต้องกำร
ถอนหุน้ สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถติดต่อได้
ทีศ่ ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้ สำมัญตำมอัตรำทีศ่ นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์
กำหนด
(3)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนำมของผูจ้ องซือ้ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั
ฝำกหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ
ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะ
ได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ได้ เริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
แล้ว

ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้ำที่ 22

