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1.

รายละเอียดหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ” หรือ “เจเอเอส”) เสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
จานวน 120,390,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)
JAS Asset Public Company Limited

ทีอ่ ยู่ผเู้ สนอขาย

:

325/7 ชัน้ 8 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคาแหง
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ 02-308-9000
โทรสาร 02-308-8118

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั

จานวนหุน้ ออกใหม่ทเ่ี สนอขาย

:

จานวน 120,390,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 32.50 ของจานวนหุน้ สามัญ
ทีเ่ รียกชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้
โดยแบ่งเป็ น
1. จานวนไม่เกิน 48,156,000 หุน้ เสนอขายต่อผู้ถอื หุ้นสามัญของ
บริษทั เจ มาร์ท จากัด (มหาชน) (“เจมาร์ท”) ตามสัดส่วนการ
ถือ หุ้น ของผู้ถือ หุ้น ดังกล่ า วในเจมาร์ท (Pre-emptive right)
คิดเป็ นร้อยละ 13.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่เรียกชาระแล้ว
ทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้
2. จานวนไม่น้อยกว่า 72,234,000 หุ้น เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณ
ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผู้มอี ุปการ
คุณของบริษทั คิดเป็ นร้อยละ 19.50 ของจานวนหุน้ สามัญทีเ่ รียก
ชาระแล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้

:

1 บาทต่อหุน้

ราคาเสนอขาย

:

2.77 บาทต่อหุน้

ระยะเวลาจองซือ้ /เสนอขาย

:

(1) เสนอขายต่อผู้ถอื หุ้นสามัญของเจมาร์ท ตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) วันที่ 26, 27, 28
ตุลาคม 2558
(2) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ นักลงทุน
สถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั วันที่ 2, 3, 4 พฤศจิกายน 2558

มูลค่ารวมของหุน้ ทีเ่ สนอขาย

:

333,480,300 บาท
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เงื่อนไขอื่น

1.2

:

ทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2557
ได้ มี ม ติ อ นุ ม ั ติ ม อบหมายให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารหรื อ บุ ค คล
ที่คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนด
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคา
เสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เงื่อนไข จานวนและรายละเอียด
อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทัง้ มีอานาจในการ
ดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นหรือเกีย่ วเนื่องกับการเสนอขายหุน้ ดังกล่าว
ทุ ก ประการ รวมถึง การแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและผู้ร ับ ประกัน การ
จาหน่ าย การจัดเตรียมคาขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
หน่ วยงานอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้าทาสัญญาอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการดาเนินการดังกล่าว

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายเบือ้ งต้น ดังนี้
เสนอขายต่อ
(ก) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท
(ข) ผู้ มีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์
(ค) นักลงทุนสถาบัน
(ง) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
รวม

จานวนหุ้น
48,156,000
37,234,000

ร้อยละ
40.00
30.93

10,000,000
25,000,000
120,390,000

8.31
20.76
100.00

ทัง้ นี้ การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้จะไม่จดั สรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจากความต้องการซือ้ จาก
กลุ่มบุคคลข้างต้นเพียงพอต่อมูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้และสามารถกระจายหุน้ ในวงกว้างได้อย่าง
เพียงพอแล้ว
(ก) ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทัวไปที
่
่มชี ่อื ปรากฏอยู่ใน
สมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของเจมาร์ท ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นใน
วันที่ 9 ตุลาคม 2558 ตามสัดส่วนการถือหุน้ ของผู้ถอื หุ้นดังกล่าวในเจมาร์ท (Pre-emptive right) ใน
อัตราส่วน 10.89 หุน้ สามัญของเจมาร์ท ต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการ
คานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท มีสทิ ธิในการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั น้อยกว่า
หรือเท่ากับสิทธิทต่ี นได้รบั แต่เมื่อรวมจานวนหุน้ สามัญ ของบริษทั ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท
ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 48,156,000 หุน้
ผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ทจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 6.7.1 โดยการจัดสรรหุ้นในแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของ
เจมาร์ทจะเป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.1
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(ข) ผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล ซึง่ คือผูม้ อี ุปการ
คุณทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือบริษทั ในเครือ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ได้แก่ ลูกค้าทีท่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ และ/หรือ ผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้าทีเ่ ปิ ดบัญชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษทั คู่คา้ คู่สญ
ั ญา ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ น
ด้านข้อมูลทางธุรกิจ ผูท้ ม่ี อี ุปการคุณไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ และผูแ้ นะนา
ธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องด้านวาณิชธนกิจ ทัง้ ที่ตดิ ต่อปจั จุบนั เคยติดต่อ และ
คาดว่าจะได้ตดิ ต่อ ซึง่ จองซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือ บริษทั ในเครือ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2 โดยการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใด หรือการปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใด จะ
พิจารณาตามขนาดของผลประโยชน์ท่ไี ด้รบั เคยได้รบั หรือคาดว่าจะได้รบั จากบุคคลดังกล่าวหรือผู้ท่ี
เกีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงผู้จองซือ้ รายย่อยหรือประชาชนทัวไป
่ และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้มอี ุปการคุณ
ของบริษทั ตามคาจากัดความข้างล่าง และไม่รวมถึงการจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลทีบ่ ริษทั ถูก
ห้ามมิให้จดั สรรหุน้ หรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557)
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) ตลอดจนผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของผูจ้ ัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีก่ าหนดในประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ าย
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์สามารถจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะเป็ นไปตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.2
(ค) นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย์
(2) บริษทั เงินทุน
(3) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นสินทรัพย์ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(4) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
(5) บริษทั ประกันภัย
(6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือนิตบิ ุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
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(10)
(11)
(12)
(13)

กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
กองทุนรวม
ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม

นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.3 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันจะเป็ นไปตาม
วิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.3
(ง) ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิตบิ ุคคล ซึง่ ทาคุณประโยชน์ มีความสัมพันธ์
อันดี หรือให้คาแนะนาหรือให้ความช่วยเหลือในทางใดๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมต่อบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต รวมตลอดถึงผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ลูกค้า คู่สญ
ั ญา หรือบริษทั คู่คา้
ทีต่ ดิ ต่อ เคยติดต่อ หรือจะได้ติดต่อในเชิงพาณิชย์กบั บริษทั หรือบริษัทย่อยทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
ตลอดจนพนั ก งานของบริษั ท และบริษัท ย่ อ ยและพนั ก งานที่ท างานกับ บุ ค คลต่ า งๆ ดัง กล่ า วข้า งต้ น
ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลทีบ่ ริษทั ถูกห้ามมิให้จดั สรรหุน้ หรือเกินกว่าอัตรา
ทีป่ ระกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ ายหลักทรัพย์
ทีอ่ อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน
2557 (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที1่ 6 ธันวาคม 2557 เป็ นต้นไป) (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั จะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 เท่านัน้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.7.4 โดยการจัดสรรหุน้ แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั จะ
เป็ นไปตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.6.4
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสงวนสิทธิทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ต่อนักลงทุนในแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 6.6
โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซือ้ หุน้ ของนักลงทุนในแต่ละประเภท และแนวโน้มการ
เคลื่อนไหวของราคาหุน้ ในตลาดรอง เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 120,390,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ ทางกฎหมายเท่าเทียม
กับหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายแล้วของบริษทั ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงค์ท่จี ะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ก่อนที่จะได้รบั ทราบผลการพิจารณาของ
ตลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย (“ตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ ”) ในการรับ หุ้น สามัญ ของบริษัท เป็ น หลัก ทรัพ ย์
จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ได้ย่นื คาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2557 และบริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณาคุณสมบัติของบริษัท
แล้วเห็น ว่า บริษัทมีคุณสมบัติค รบถ้วนตามข้อ บังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับ หุ้นสามัญหรือหุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และ
ข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง เว้นแต่คุณสมบัตเิ รื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นักลงทุนรายย่อย ซึง่ บริษทั จะต้องมี
ผู้ถือ หุ้น สามัญ รายย่ อ ยไม่ น้ อ ยกว่ า 1,000 รายและถือ หุ้น รวมกัน ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้อ ยละ 25 ของทุ น ช าระแล้ว
โดยผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่ วยการซื้อขาย ดังนัน้ จึงยังคงมีความไม่แน่ นอนว่า
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บริษทั จะได้รบั อนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุน้ สามัญของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน อย่างไรก็
ดี ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ได้จาหน่ายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้แล้ว จะทาให้บริษทั มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์
การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง กาหนดให้หา้ มผู้
ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้น ต่อประชาชนในครัง้ นี้หรือหลักทรัพย์ท่อี าจแปลงสภาพเป็ นหุ้นใน
จานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุ้นของบริษทั เริม่ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันทีห่ ุน้ ของ
บริษทั ทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกาหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถ้ อื หุน้ ทีถ่ ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถ
ทยอยขายหุ้นที่ถูกสังห้
่ ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทัง้ หมดที่ถูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และ
สามารถขายหุน้ ส่วนทีเ่ หลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี

2.

ข้อจากัดในการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ สามัญของบริษทั สามารถโอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ สามัญนัน้ เป็ นเหตุให้สดั ส่วนการถือหุน้
ของบุคคลทีม่ ใิ ช่บุคคลสัญชาติไทยเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุน้ สามัญทีจ่ าหน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั
ตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับฉบับปจั จุบนั ของบริษทั ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามัญรายใดทีท่ าให้สดั ส่วนการถือหุน้ ของ
บุคคลที่มิใช่บุคคลสัญชาติไทยของบริษัท เกินกว่าอัต ราส่วนข้างต้น บริษัทมีสทิ ธิปฏิเสธการโอนหุ้นสามัญ
รายดังกล่าวได้
การโอนหุน้ สามัญของบริษทั จะสมบูรณ์กต็ ่อเมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของ
ผูโ้ อนกับผูร้ บั โอน และส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนั กับบริษทั ได้กต็ ่อเมื่อบริษทั ได้รบั
คาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุน้ แล้ว แต่จะใช้ยนั กับบุคคลภายนอกได้กต็ ่อเมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้น
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว เมื่อเห็นว่าการโอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย บริษทั จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วัน
นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั การร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั เห็นว่าการโอนหุน้ สามัญนัน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ บริษทั จะแจ้งแก่
ผูย้ ่นื คาขอภายใน 7 วัน เมื่อหุน้ สามัญของบริษทั ได้รบั การจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุน้ ให้เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้จะกาหนดราคาเสนอขายโดยการประเมิน
ราคาหุน้ สามัญของบริษทั ตามมูลค่าเชิงเปรียบเทียบ (Market Comparable) กับมูลค่าของหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ที่สามารถอ้างอิงได้ โดยพิจารณาจากอัตราส่วน
ราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ ของบริษทั (Price to Earnings ratio : P/E) และสภาวะการซือ้ ขายหุน้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดย
(1) ราคาหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายหุน้ ละ 2.77 บาท คิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ 21.54 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุน้
จากกาไรสุทธิตามงบการเงิน ของบริษัทในช่วง 12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่ วนั ทื่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่
30 มิถุนายน 2558) ซึง่ มีทม่ี าจากกาไรปกติจากการดาเนินงานของบริษทั จานวน 80.92 ล้านบาท ปรับลดด้วย
ผลขาดทุ น ทางบัญชีจ ากรายการการปรับ ลดมูลค่ ายุ ติธ รรมในการลงทุน ในช่ วงเวลาดังกล่า ว จ านวน 12.3
ล้านบาท และการบันทึกการตัง้ ค่าเผื่อการด้อยค่าของทรัพย์สนิ ของโครงการ J Market อมรพันธ์ ซึง่ ได้บนั ทึก
เป็ นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการบริหาร จานวน 21 ล้านบาท ส่งผลให้กาไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท
ในช่วง 12 เดือนย้อนหลังเท่ากับ 47.62 ล้านบาท เมื่อหารด้วยจานวนหุน้ สามัญทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการ
เสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 370.29 ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS)
เท่ากับ 0.129 บาท
(2) กรณีท่คี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติท่เี กิดจากการดาเนินงาน ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.77 บาท
ดังกล่าว จะคิดเป็ น P/E ทีป่ ระมาณ 12.68 เท่า โดยคานวณจากกาไรปกติจากการดาเนินงานของบริษทั ในช่วง
12 เดือนย้อนหลัง (ตัง้ แต่วนั ทื่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2558) ซึง่ เท่ากับ 80.92 ล้านบาท หาร
ด้วยจานวนหุ้นสามัญทัง้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายหุน้ ในครัง้ นี้ (Fully diluted) ซึง่ เท่ากับ 370.29
ล้านหุน้ จะได้กาไรสุทธิต่อหุน้ (Fully diluted EPS) เท่ากับ 0.218 บาท
โดยเมื่อคานวณจากกาไรสุทธิต่อหุ้นตาม (1) P/E ที่เสนอขายจะคิดเป็ นอัตราส่วนเพิม่ ประมาณร้อยละ 47.43
จาก P/E เฉลีย่ ของบริษทั จดทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือใกล้เ คียงกับการประกอบ
ธุรกิจของบริษทั อย่างไรก็ดี กรณีทค่ี านึงถึงเฉพาะกาไรปกติทเ่ี กิดจากการดาเนินงาน เมื่อคานวณจากกาไรสุทธิ
ต่อหุน้ ตาม (2) P/E ที่เสนอขายจะคิดเป็ นอัตราส่วนลดประมาณร้อยละ 13.24 จาก P/E เฉลีย่ ของบริษทั จด
ทะเบียนทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจทีค่ ล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษทั
ทัง้ นี้ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีม่ ลี กั ษณะ
การประกอบธุ ร กิจ ที่ค ล้า ยคลึง หรือ ใกล้เ คีย งกับ การประกอบธุ ร กิจ ของบริษัท และมีค วามเหมาะสมในการ
เปรีย บเทีย บมีจานวน 3 บริษัท ได้แ ก่ บริษัท สยามฟิ ว เจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน) (“SF”)
บริษทั เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“MBK”) และบริษทั เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ต้ี จากัด (มหาชน) (“JSP”) โดย
คานวณ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เฉลีย่ (P/E) ในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึง
วันที่ 30 กันยายน 2558 คิดเป็ นวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการ จานวน 181 วันทาการ ซึง่ มีค่าเฉลีย่ P/E
เท่ากับ 14.61 เท่า (รายละเอียดตามตารางทีป่ รากฎในข้อ 4)
อย่างไรก็ดี P/E ของหุ้นดังกล่ าว คานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยที่ยงั มิได้พิจารณาถึงผลการ
ดาเนินงานในอนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสาคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
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4.

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุน้ ทีเ่ สนอขาย บริษทั จึงได้ทาการเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไร
สุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings ratio : P/E ) ของบริษทั จดทะเบียนอื่นทีม่ ลี กั ษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะ
คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกันกับธุรกิจของบริษทั โดยมีรายละเอียดตามตาราง
ทัง้ นี้ บริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทีบ่ ริษทั เห็น
ว่ามีความเหมาะสมในการเปรียบเทียบ มีจานวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษทั สยามฟิ วเจอร์ ดีเวลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน) (“SF”) บริษัท เอ็ม บี เค จากัด (มหาชน) (“MBK”) และบริษทั เจ. เอส. พี. พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน) (“JSP”) เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีการประกอบธุรกิจการพัฒนาและให้เ ช่าพื้นที่ภายในศูนย์การค้า
และ/หรือธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบศูนย์การค้าชุมชน (Community Mall) ซึง่ เป็ นธุรกิจทีใ่ กล้เคียงกัน
กับธุรกิจของบริษทั โดยอัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกาไรสุทธิต่อหุน้ เฉลีย่ ของบริษทั เทียบเคียงในช่วงระยะเวลาตัง้ แต่
วันที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558 คิดเป็ นวันทีต่ ลาดหลักทรัพย์ฯ เปิ ดทาการ จานวน 181
วันทาการ ทีใ่ ช้ในการพิจารณาราคาเสนอขายหุน้ ข้างต้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตัวย่อ
หลักทรัพย์

ตลาดรอง
ที่จดทะเบียน
/ หมวดธุรกิ จ

ลักษณะการ
ประกอบธุรกิ จ

ราคาเฉลี่ย/1
(บาท)

P/E เฉลี่ย/2
(เท่า)

บริษทั สยามฟิวเจอร์
ดีเวลอปเมนท์ จากัด
(มหาชน)

SF

SET / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

6.17

14.26

บริษทั เอ็ม บี เค จากัด
(มหาชน)

MBK

SET / พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์

14.56

15.26

บริษทั เจ. เอส. พี.
พร็อพเพอร์ต้ี จากัด
(มหาชน)

JSP

MAI /
อสังหาริมทรัพย์
และก่อสร้าง

พัฒนาและบริหารศูนย์การค้าหรือ
โครงการทีเ่ กีย่ วข้องกับธุรกิจค้าปลีก
เช่น โครงการเมกาบางนา โครงการ
เฟสติวลั วอล์ค ถ.เกษตร-นวมินทร์
ดาเนินธุรกิจศูนย์การค้า
โดยการนาพืน้ ทีอ่ อกให้เช่า และธุรกิจ
โรงแรมและการท่องเทีย่ ว รวมถึง
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่นื ๆ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อจาหน่าย
และเพื่อให้เช่าพืน้ ทีท่ งั ้ ระยะสัน้ และ
ระยะยาว เช่น โครงการสาเพ็ง 2 และ
โครงการทิวลิป สแควร์

1.96

14.31

ค่าเฉลี่ย

14.61

บริษทั เทียบเคียง

ทีม่ า : SETSMART
หมายเหตุ : /1 เป็นราคาปิดตลาดเฉลีย่ ถ่วงน้าหนัก ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
/2
อัตราส่วน P/E ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2558 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
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5.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี

6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซื้อ
หุ้นสามัญและวิธกี ารจัดสรรหุ้น สามัญตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อ ให้การ
เสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด
175 ชัน้ 3/1 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(1) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชัน้ 18, 25 อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร 0-2658-9500 โทรสาร 0-2658-9149
(2) บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ชัน้ 16 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ 287
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5173
(3) บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชัน้ 11 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
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6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อ ผู้ถือหุ้นเดิมของเจมาร์ทตามสัดส่วนและต่อ ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ นักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั รวมจานวน 120,390,000 หุน้ ตามจานวน
และราคาทีร่ ะบุในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันการจาหน่ ายหุน้ ประเภทรับประกัน
ผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจาหน่ ายหุ้นในครัง้ นี้
เมื่อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ตามที่ก าหนดไว้ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษทั ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ทีไ่ ด้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ที่
อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือในกรณีทภ่ี าวะตลาดหลักทรัพย์เกิดการเปลีย่ นแปลงที่
อาจมีผลกระทบต่อการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ และการจัดจาหน่ ายหุน้ ดังกล่าวข้างต้น จะขึน้ กับ
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และเป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะ
กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหุน้ หรือจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
จากเหตุ ด ัง กล่ า วข้า งต้ น หรือ เหตุ อ่ืน ที่ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกันการจ าหน่ า ย และผู้จ ัด จ าหน่ า ยและ
รับ ประกัน การจ าหน่ า ยจะด าเนิ น การคืน เงิน ค่ า จองซื้อ ทัง้ จ านวนให้ แ ก่ ผู้ จ องซื้อ แต่ ล ะรายที่จ องซื้อ หุ้ น
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ าย
บริษทั ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ ประมาณ 5,002,204 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยการชาระเงินดังกล่าว
จะเป็ นไปตามวิธกี ารทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
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6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นที่บริษทั จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั ทัง้ สิน้ หลังหัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ )
โดยประมาณ ดังนี้
หุน้ สามัญจานวน 120,390,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.77 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั จะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ
6.4

13,755,013 บาท
319,725,287 บาท
2.66 บาท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ /1
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ/2
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิน้
หมายเหตุ:

6.5

333,480,300 บาท

/1
/2

50,000
285,460
30,000
5,002,204
150,000
50,000
185,145
8,002,204

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

13,755,013 บาท

ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย
ค่าใช้จา่ ยอื่น รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าธรรมเนียมทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าตอบแทนนายทะเบียนหุน้
ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์ในครัง้ นี้ เป็ นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ท
บริษทั จะดาเนินการให้ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จดั ส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ หนังสือชี้ชวนการเสนอ
ขายหุน้ เพิม่ ทุนในครัง้ นี้ในรูปแบบเอกสาร รายละเอียดการจัดจาหน่ ายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการรับจองซือ้ ใบจองซือ้
หุ้นสามัญเพิ่มทุนในส่วนที่ให้สทิ ธิแก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ท และใบรับรองการจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้น
สามัญของเจมาร์ททุกรายทีม่ ชี ่อื ปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของเจมาร์ท ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ น
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั (Record Date) และรวบรวมรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2555 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน
และพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 โดยจะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายหลังจากวันปิ ดสมุด
ทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ เจมาร์ท ทัง้ นี้ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ทไม่ได้รบั เอกสารดังกล่าว สามารถติดต่อ
ขอรับเอกสารดังกล่าวได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุในข้อ
6.2.1 ภายในเวลาทาการ ตัง้ แต่วนั ที่หนังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับจนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขายต่อผูถ้ อื หุน้ สามัญ
ของเจมาร์ท
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 11
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สาหรับผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2558
สาหรับนักลงทุนสถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั
สามารถติด ต่ อขอรับ หนังสือ ชี้ช วนและใบจองซื้อหุ้น สามัญได้ท่สี านักงานของผู้จ ัดการการจัด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2.1 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 2 – 4
พฤศจิกายน 2558
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั สามารถทาการดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูล
ไม่ แ ตกต่ า งจากหนั ง สือ ชี้ช วนที่ย่ื น ต่ อ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากับ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์
(“สานั กงาน กลต.”) เพื่อ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญ ครัง้ นี้ไ ด้ก่อ นทาการจองซื้อหุ้นได้จาก
เว็บไซต์ http://www.sec.or.th
6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ตนเอง
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ท่เี กี่ยวข้องกับบุคคล
ดังกล่าวทัง้ หมด และกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้องห้าม ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จดั สรรหุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และจะไม่จดั สรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่บุคคลของบริษทั ที่
ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์หรือห้ามจัดสรรเกินกว่าอัตราทีป่ ระกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (มีผลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557)
(รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม) เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ น 4 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) ผูถ้ อื หุน้ สามัญของ
เจมาร์ท จานวนไม่เกิน 48,156,000 หุน้ (2) ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จานวน 37,234,000 หุน้
(3) นักลงทุนสถาบันจานวน 10,000,000 หุน้ และ (4) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั จานวน 25,000,000 หุน้ ทัง้ นี้
สัดส่วนในการเสนอขายให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั โดย
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้
ทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ
สูงสุด
การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้จะไม่จดั สรรต่อนักลงทุนรายย่อยเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจากความต้องการซือ้ จากกลุ่ม
บุคคลข้างต้นเพีย งพอต่ อมูลค่า รวมของหุ้นที่เสนอขายในครัง้ นี้แ ละสามารถกระจายหุ้น ในวงกว้า งได้อ ย่า ง
เพียงพอแล้ว อนึ่ ง การจัด สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นในครัง้ นี้ เป็ น การปฏิบ ัติเ พื่อ ให้ บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้ว น
สอดคล้องกับคุณสมบัติ เรื่อง การกระจายการถือหุน้ รายย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับ
หุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไข
เพิม่ เติม) และข้อบังคับอื่นทีเ่ กีย่ วข้อง บริษทั หรือผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะไม่จดั สรรหุน้ สามัญที่
เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่งหากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็ นผลให้เป็ น การกระทาการขัดต่อ
กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆ หรือจะเป็ นผลให้ต้องดาเนินการใดๆ เพิม่ เติมไปจากทีต่ ้องดาเนินการตาม
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12
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กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอ่นื ใดภายใต้กฎหมายไทย หรือไม่
เป็ นไปตามวิธกี ารหลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีก่ าหนดในส่วนที่ 3 นี้
6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวนไม่เกิ น 48,156,000 หุ้น ให้แก่ผถู้ ือหุ้นสามัญของเจมาร์ท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ท ที่มี ชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของเจมาร์ท ณ วันที่
8 ตุลาคม 2558 ซึง่ เป็ นวันกาหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั (Record
Date) และรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2555 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน้ ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ในอัตราส่วน 10.89 หุน้ สามัญของเจ
มาร์ทต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามัญของเจมาร์ท มีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัท น้อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่ เมื่อรวม
จานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จดั สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ททัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 48,156,000 หุ้น
โดยจะต้องชาระเงินตามจานวนหุน้ ทีป่ ระสงค์จะจองซือ้ ทัง้ จานวน ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลอื่นต่อไป หากผูไ้ ด้รบั สิทธิในการจองซือ้ ไม่
สามารถนาส่งเอกสารการจองซือ้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซือ้ หรือไม่สามารถจ่ายชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ได้
ครบถ้วนภายในกาหนดระยะเวลาจองซือ้
ในการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถอื หุน้ สามัญของเจมาร์ทข้างต้น หากมีหุน้ เหลือจากการใช้สทิ ธิของผู้ ถอื หุน้ สามัญของ
เจมาร์ท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจัดจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร
ของบริษัท มีอานาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อ ผู้มอี ุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ นักลงทุน
สถาบัน และผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ตลอดจนกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดทีจ่ าเป็ นเกีย่ วกับการเสนอ
ขายหุ้นดังกล่าวตามที่เ ห็นเหมาะสม และไม่ข ดั แย้งกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่ วยงานอื่นที่
เกีย่ วข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญของบริษทั ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
ทัง้ นี้ ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ทในครัง้ นี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุ้นให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม และผู้ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้น
สามัญของเจมาร์ททีม่ สี ทิ ธิได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ตามสัดส่วนการถือหุน้ ในเจมาร์ท ซึง่ การ
จัดสรรหุน้ ดังกล่าวได้รบั การอนุ มตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ของบริษัท ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2557 และได้แบ่งจานวนหลักทรัพย์ทจ่ี ะเสนอขายให้แก่บุคคลดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและเปิ ดเผยข้อมูลไว้ในแบบ
แสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้ วนแล้ว โดยมีรายละเอียดของการจัดสรร ดังนี้
รายชื่อ
1. นายอดิศกั ดิ ์ สุขมุ วิทยา
2. นางสาวยุวดี พงษ์อชั ฌา
3. นางนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน
4. นายกฤษณพงศ์ ลักษณะโภคิน

ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั
ประธานกรรมการ
กรรมการและ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
(คู่สมรสของนางนงลักษณ์
ลักษณะโภคิณ)

จานวนหุ้นบริ ษทั
ที่ ถืออยู่ในก่อน
การจัดสรร
ร้อยละ
หุ้น
10
<0.01
10
<0.01

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่มี
สิ ทธิ ได้รบั การจัดสรร
(Pre-emptive Right )
(หุ้น) /1
9,087,531
8,614,151

หุ้น/1
9,087,541
8,614,161

ร้อยละ

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่ถือ
ภายหลังการจัดสรร
2.45
2.33

--

--

1,033

1,033

<0.01

--

--

573

573

<0.01
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ความสัมพันธ์
กับบริ ษทั

รายชื่อ
5. นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์

/2

จานวนหุ้นบริ ษทั
ที่ ถืออยู่ในก่อน
การจัดสรร
ร้อยละ
หุ้น
---

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่มี
สิ ทธิ ได้รบั การจัดสรร
(Pre-emptive Right )
(หุ้น) /1
13,544

จานวนหุ้นบริ ษทั ที่ถือ
ภายหลังการจัดสรร
หุ้น/1
13,544

ร้อยละ

กรรมการ กรรมการบริหาร และ
<0.01
่
ผูอ้ านวยการฝายบัญชีและ
การเงิน
6. นายวรพล เครือสาร
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
-114
114
-<0.01
(คู่สมรสของนางสาวพิมพ์พศิ า
คนมีสตั ย์)
7. นายสุปรีชา อังธีระนุวงศ์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาด
-2,295
2,295
-<0.01
ั
8. นางสาวชวนฝน สัตย์สงวน
ผูจ้ ดั การอาวุโส
-172
172
-<0.01
/1
หมายเหตุ : คานวณตามสัดส่วนการถือหุน้ ในเจมาร์ท จากจานวนหุน้ เจมาร์ท ณ วันปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 7 มีนาคม 2557
รวมกับหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวจะได้รบั จัดสรรเพิม่ เติมจากการจ่ายหุน้ ปนั ผลของเจมาร์ทตามทีไ่ ด้รบั อนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ของเจมาร์ท ทัง้ นี้ สัดส่วนจานวนหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวได้รบั จัดสรร (Pre-emptive Right)
อาจเปลีย่ นแปลงได้ขน้ึ อยู่กบั จานวนหุน้ ทีบ่ ุคคลดังกล่าวถืออยู่ใน เจมาร์ท ในวันกาหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั (Record Date) และวันปิดสมุดทะเบียนเพือ่ รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ แต่จะมีจานวนไม่
เกินกว่าจานวนทีไ่ ด้ขออนุมตั ทิ ป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ทีไ่ ด้เปิดเผย
ไว้แล้วตามตารางข้างต้น
/2
นางสาวพิมพ์พศิ า คนมีสตั ย์ ลาออกจากการเป็นกรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั แล้ว ตัง้ แต่วนั ที่ 11 สิงหาคม 2557

6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 37,234,000 หุ้น ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ ให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่
บุคคลใดก็ได้ แต่ตอ้ งมีจานวนขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากยอดการจองซือ้
หุ้น ของผู้จ องซื้อ ผู้มีอุ ป การคุ ณของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ค รบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุน้ ให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามข้อ 6.2.1 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้กบั บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้
ให้กบั บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุ้นและต้องเป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ และหากยอดการ
จองซื้อ หุ้น ของนักลงทุน สถาบัน ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ว ผู้จ ัด การการจัด จาหน่ า ยและรับ ประกันการ
จาหน่ า ยตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหุ้นของนัก ลงทุน ประเภทสถาบันก่อ นครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซือ้
6.6.4 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 25,000,000 หุ้น ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั
การจัด สรรหุ้น ให้แก่ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุ ลยพินิ จของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุค คลที่
คณะกรรมการบริษทั มอบหมาย โดยจะทาการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ แต่ต้องมีจานวนขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และต้องเป็ นทวีคูณของ 100
หุ้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จดั การการจั ด
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 14
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จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ของผูม้ อี ุปการคุณของ
บริษทั ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
สาหรับหุน้ ที่เหลือจากการจัดสรรข้างต้น ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการ
นามาจัดสรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดก็ได้
6.7

วันเวลา และวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองหลักทรัพย์

6.7.1 สาหรับผูถ้ ือหุ้นสามัญเจมาร์ท
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ สามัญของเจมาร์ทจะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ในอัตราส่วน 10.89 หุน้ สามัญของ
เจมาร์ทต่อ 1 หุน้ สามัญของบริษทั และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจากการคานวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
สามัญของเจมาร์ทมีสทิ ธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของบริษัทน้ อยกว่าหรือเท่ากับสิทธิท่ตี นได้รบั แต่ เมื่อรวม
จานวนหุ้นสามัญของบริษัท ที่จดั สรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของเจมาร์ททัง้ สิ้น ต้องไม่เกิน 48,156,000 หุ้น
โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมทัง้ แนบใบรับรองการจองซื้อหุ้น หรือ
เอกสารอื่นทีย่ นื ยันการได้รบั สิทธิการจองซือ้ และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทบ่ี ตั ร
ประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอม
จากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม)
ทีย่ งั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
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(ง) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสาร
ประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศ
ทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนาม
ของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(จ) หากผู้จองซื้อเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื
แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซื้อ
จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ
6.2.1 เพื่อเป็ น เอกสารประกอบใบจองซื้อ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ ผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายและรับ ประกัน การจาหน่ า ยตามข้อ 6.2.1 กาหนด ซึ่งต้อ งเป็ นไปตามข้อ กาหนดของ
สานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้อง
โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านใบจองซือ้ หุน้ ได้ทส่ี านักงานใหญ่หรือสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา
17.00 น. ของวันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2558
(2)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้
 การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ต้องทาการจองซื้อระหว่างเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 27 ตุลาคม 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถเรียกเก็บ
เงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้
เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง โดยหากชาระเป็ นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 หรือ 27
ตุลาคม 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หรือบุคคลในครอบครัวทีม่ นี ามสกุล
เดียวกันเท่านัน้ หากชาระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผล
ใช้บงั คับแต่ไม่เกิน วันที่ 27 ตุลาคม 2558
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 การชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 กาหนด หรือการโอนเงินผ่านระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 สามารถทาการจองซือ้ ในระหว่างเวลา 8.30 น.
ของวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 28 ตุลาคม 2558 ทัง้ นี้ การโอนเงินของ
ระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
 การช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยหัก จากเงิน ที่ฝ ากอยู่ก ับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระท าได้เ ฉพาะผู้จ องซื้อ ที่ไ ด้เ ปิ ด บัญ ชีเ พื่อ ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ก ับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระ
ผูกพันและระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับ
แล้วในวันจองซือ้
 ในกรณีทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 หักเงินจากระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ไม่ผ่าน ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ เต็มจานวน
ที่จ องซื้อโดยช าระเป็ นเงินโอนเข้า บัญชีจองซื้อ หุ้น ที่ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับประกันการ
จาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 กาหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายัง ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ
6.2.1 จะทาการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ต่อไป
(3) ผูจ้ องซื้อต้องนาใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน (แบบ ก.) ใบรับรองการจองซื้อหุ้น และเอกสารประกอบการ
จองซือ้ ในข้อ 6.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้
หุน้ มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงิน ได้ทผ่ี ู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 จะนาเช็ค แคชเชียร์เ ช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุก รายเข้าบัญชีของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญ
ของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตาม
กาหนดการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.1 (2)
(4) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้
ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 (1) - (3) หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ อง
กฎหมาย
(5)

ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ายอาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 17

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

จองซือ้ ในส่วน ”ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ
“คารับรองสถานะนิตบิ ุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย
6.7.2 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุ้น
และเป็ น จ านวนทวีคู ณ ของ 100 หุ้น โดยผู้จ องซื้อ สามารถเลือ กจองซื้อ หุ้น ตามวิธีก ารจองซื้อ หุ้น
ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้ อโดยใบจองซื้ อหุ้น ผู้จ องซื้อ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น

(แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้
หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้า
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(i)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีทบ่ี ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์
อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(ii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง

(iii)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(iv)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อ งโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญ ของนิ ติบุคคล
(ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้อง
ได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของ
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองค วาม
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ถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(v)

หากผูจ้ องซือ้ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ดาเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื
แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เพื่อ
เป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
แต่ละรายกาหนด ซึง่ ต้องเป็ นไปตามข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ทีเ่ กีย่ วข้อง

โดยผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อ ผ่ านใบจองซื้อ หุ้น ได้ท่ีสานัก งานใหญ่ ห รือ สาขาของผู้จดั จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2558
(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ

ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เฉพาะรายทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ ซึง่ ได้แก่ บริษทั
หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด และบริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็นผูท้ ่ี
มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะจองซือ้ และได้
ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
(Know
Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ แล้ว โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการ
เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั
และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป
(Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน และ/หรือ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลสรุป
(Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา
8.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
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(ค) การจองซื้ อผ่า นทางโทรศัพ ท์บน
ั ทึ กเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการ

ลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เฉพาะรายที่เปิ ดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์
ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ อง
ซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะ
ทาการจองซือ้ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ แล้ว โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ จะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ จะต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษทั และ/หรือเอกสารข้อมูล
สรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดย
จะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร ราคาทีเ่ สนอขาย จานวนเงินทีต่ ้อง
ชาระ การฝากหุน้ วิธกี ารและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซือ้ สามารถจองซื้อ
สามารถศึก ษาข้อ มูลเกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ นในหนัง สือ ชี้ช วนผ่ า นเว็บ ไซด์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แ นะนาการลงทุ นของผู้จดั จ าหน่ า ยหลัก ทรัพย์ต้อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื้อ ผ่า นทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธเี งิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือชื่อ
ผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือ
ชีช้ วนและ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนและ/หรือเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญ ดังกล่าว
 ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
้อผ่านระบบที่ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ โดยผูจ้ องซื้อสามารถจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา
17.00 น. ของวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2558
หากผู้จองซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุในข้อ 6.7.2 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ (i)-(v)ได้

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 20

บริษทั เจเอเอส แอสเซ็ท จากัด (มหาชน)

(2) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
 การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดร๊าฟท์ต้องทาการจองซื้อระหว่างเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00
น. ของของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงิน
ค่า จองซื้อเป็ น เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ าฟท์ ให้ข ีดคร่อ มสังจ่
่ ายบัญ ชีธนาคารที่ผู้จดั จาหน่ า ย
หลักทรัพย์แ ต่ ละรายตามที่ร ะบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด พร้อ มทัง้ เขียนชื่อ นามสกุ ล และหมายเลข
โทรศัพท์ทต่ี ิดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยหากชาระเป็ นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน
2558 หรือ 3 พฤศจิกายน 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หรือบุคคลใน
ครอบครัวทีม่ นี ามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หากชาระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรื อดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลัง
วันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
 การชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทีผ่ ู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามข้อ 6.2 กาหนด หรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
สามารถทาการจองซือ้ ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น.
ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ การโอนเงินของระบบบาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้อง
รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
(จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
 การชาระเงินค่าจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์หรือผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อ
ขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ ละรายตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ง
ความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันและระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
 กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป จะต้องชาระค่าจองซือ้
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เท่านัน้
 ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตดั เงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ได้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่า
จองซือ้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละ
รายกาหนด พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละรายจะทาการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีบริษทั ต่อไป
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.2 (1) (ก) ในกรณีการจองซือ้ โดยใบ
จองซือ้ หุน้ พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.2 (2) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่น
ความจานงขอจองซื้อหุน้ และชาระเงินได้ภายในเวลาทาการของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้
ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้
(4) ผู้จดั จาหน่ า ยหลักทรัพ ย์จะนาเช็ค แคชเชีย ร์เช็ค หรือดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื้อทุก รายเข้าบัญชีข องผู้จ ัด
จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่
สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ ไ ด้ ท ั น ตามก าหนดการจองซื้ อ และ
ผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.2 (2)
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(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ 6.7.2 (1) - (4) หรือกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในใบ
จองซือ้ หุน้ หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
(6) ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
อาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบ
จองซือ้ ในส่วน ”ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ
“คารับรองสถานะนิตบิ ุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย
6.7.3 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
(1) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนักลงทุนสถาบัน จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และเป็ นจานวนทวีคูณของ
100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซื้อหุน้ (แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วน
และชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจผูกพัน
ของนิติบุ คคลนัน้ พร้อ มประทับ ตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ คุ คลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี)
ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ข) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ
และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบ
ข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสาร
ดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมแนบสาเนาใบ
ต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มอี านาจลงนามของนิ ติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(ค) หากผู้จองซื้อเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
ภายในระยะเวลาไม่ เ กิน 2 ปี ก่ อ นการจองซื้อ ผู้จ องซื้อ ดัง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้อ งแนบ KYC/CDD
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ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
(2) ผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานใหญ่ หรือสาขาของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย ภายในเวลาทาการในช่วงระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของ
วันที่ 2 - 4 พฤศจิกายน 2558
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงิน ดังนี้








การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)หรือดร๊าฟท์ตอ้ งทาการจองซือ้ ระหว่างเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงิน
ค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดพร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง โดยหากชาระเป็ นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หรือ 3
พฤศจิกายน 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ เท่านัน้ หากชาระเป็ น
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกิน วันที่ 3
พฤศจิกายน 2558
การชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดหรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสามารถทาการจองซือ้ ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 2
พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ การโอนเงินของระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใดที่
เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
(จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
การช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยหัก จากเงิน ที่ฝ ากอยู่ก ับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่ ายหรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้
เฉพาะผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันและระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
ในกรณี ท่ผี ู้จดั การการจัด จาหน่ ายและรับประกัน การจ าหน่ า ยตัดเงิน จากระบบเงิน โอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อโดย
ชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายกาหนด
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย โดยผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะทาการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้า
บัญชีบริษทั ต่อไป
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(4) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.3 (1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ
6.7.3 (3) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่นความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลา
การจองซือ้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้
จองซือ้ ทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือ ดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซื้อ และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาที่
กาหนดตามข้อ 6.7.3 (3)
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.3 (1) – (4) หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
(6) ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย อาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง
ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”ส่วนผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบ
จองซือ้ ในส่วน ”ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ
“คารับรองสถานะนิตบิ ุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
6.7.4 ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั
(1) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุ้น และเป็ นจานวน
ทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกจองซือ้ หุน้ ตามวิธกี ารจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้ อ โดยใบจองซื้ อ หุ้น ผู้จ องซื้อ จะต้อ งกรอกรายละเอีย ดการจองซื้อ ในใบจองซื้อ หุ้น
(แบบ ข.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้
จะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(i) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณี
ทีบ่ ตั รประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของ
ผูเ้ ยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผูป้ กครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
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(ii) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวทีย่ งั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(iii) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ท่อี อกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสื อ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
(iv) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การ
รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซื้อพร้อมแนบสาเนาใบต่ างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่ กรณี )
ทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(v)

หากผู้จองซือ้ เป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 หรือบริษทั หลักทรัพย์อ่นื และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายหรือบริษทั
หลักทรัพย์อ่นื ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้

โดยผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่ า นใบจองซื้อ หุ้ น ได้ ท่ีส านั ก งานใหญ่ ห รื อ สาขาของผู้ จ ัด การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลาทาการในช่วง
ระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน 2558
(ข) การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซือ้ สามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชี
ซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย และ
ได้ผ่ า นขัน้ ตอนการรู้จ ัก ลูก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อ เท็จ จริง เกี่ยวกับ ลูก ค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ แล้ว โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 25
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การจ าหน่ า ยจะต้ อ งมีก ารควบคุ ม ดูแ ลการจองซื้อ ผ่ า นระบบออนไลน์ ท่ีร ัด กุ ม เพีย งพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผู้
จองซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั และ/
หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชีช้ วนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary)ดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่
ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
จะต้องจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
โดยผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ าย ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ถึง
เวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุน
ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 โดยยืนยันการจองซื้อผ่าน
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบ
เพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability
Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการ
จองซือ้ แล้ว โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุม เพีย งพอ และผู้จองซื้อจะต้อ งยืน ยัน ทางวาจาว่ าได้ศึก ษาข้อ มูล
เกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของบริษทั และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือ
เอกสารข้อ มู ล สรุ ป (Executive Summary) ดัง กล่ า ว โดยผู้จ องซื้อ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจะต้องจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและ
เอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายโดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้


ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายจะต้องแจ้งการจัดสรร
จานวนหุน้ จองให้แก่ผู้จองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นทีจ่ ดั สรร ราคาที่
เสนอขาย จานวนเงินทีต่ อ้ งชาระ การฝากหุน้ วิธกี ารและวันทีต่ อ้ งชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่า
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ สามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนผ่านเว็บไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหรือจาก
หนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th



ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายต้องตรวจสอบตัวตน
ของผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่
ใช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (“Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
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ผูจ้ องซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวน และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนและ/หรือเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญดังกล่าว



ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย เมื่อรับคายืนยัน
พร้อมรายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบ
ทีผ่ ูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่าน
ระบบ โดยผู้จองซื้อ สามารถจองซื้อผ่ านทางโทรศัพท์บ ันทึก เทป ภายในเวลาทาการในช่ว ง
ระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 – 4 พฤศจิกายน
2558



หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุใน ข้อ 6.7.4 (1) (ก) พร้อมแนบ
เอกสารตามทีร่ ะบุในข้อ (i)-(v) ได้

(2) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ เต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้






การชาระโดยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค(เช็คธนาคาร)หรือดร๊าฟท์ตอ้ งทาการจองซือ้ ระหว่างเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 และระหว่างเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558 โดย เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ดังกล่าวจะต้องสามารถ
เรียกเก็บเงินจากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงิน
ค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดพร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ท่ี
ติดต่อได้ไว้ดา้ นหลัง โดยหากชาระเป็ นเช็ค (เช็คส่วนบุคคล) ให้ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 หรือ 3
พฤศจิกายน 2558 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซือ้ หรือบุคคลในครอบครัวทีม่ ี
นามสกุลเดียวกันเท่านัน้ หากชาระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชี้
ชวนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกิน วันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
ชาระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารที่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดหรือการโอนเงินผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ ตัดจากเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย สามารถทาการจองซือ้ ในระหว่างเวลา 8.30 น. ของวันที่ 2
พฤศจิกายน 2558 ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้การโอนเงินของระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอืน่ ใดที่
เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด
(จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
การช าระเงิน ค่ า จองซื้อ โดยหัก จากเงิน ที่ฝ ากอยู่ก ับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การ
จาหน่ ายหรือผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะกระทาได้
เฉพาะผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน การ
จาหน่ าย ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันและระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
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กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป จะต้องชาระค่าจองซือ้
โดยการโอนผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่
ฝากอยู่กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเท่านัน้
ในกรณี ท่ีผู้จดั การการจัด จาหน่ ายและรับประกัน การจ าหน่ า ยตัดเงิน จากระบบเงิน โอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ไม่ผ่าน หรือหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายไม่ได้ ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อเต็มจานวนที่จองซื้อโดย
ชาระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายกาหนด
พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย โดยผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะทาการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้า
บัญชีบริษทั ต่อไป

(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ 6.7.4 (1) (ก) ในกรณีการจองซือ้ โดยใบ
จองซื้อหุน้ พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 6.7.4 (2) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซื้อหุน้ มายื่น
ความจานงขอจองซือ้ หุน้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามสถานที่
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในช่วงระยะเวลาการจองซือ้
(4) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุก
รายเข้าบัญชีเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ หุน้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทนั ตามกาหนดการจองซือ้ และผูจ้ องซือ้ ไม่ดาเนินการ
ชาระเป็ นเงินโอนภายในเวลาทีก่ าหนดตามข้อ 6.7.4 (2)
(5) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงิน
คืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.4 (1) - (4) และกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ลงนามยอมรับความเสีย่ งของหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ในใบจองซือ้ หุน้ หรือกรณีทไ่ี ม่เป็ นไปตามบทบัญญัตขิ องกฎหมาย
(6)

ทัง้ นี้ ให้เ ป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไขที่ผู้จดั การการจัดจ าหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่าย อาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนภายหลัง

ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญ ชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลธรรมดา ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”ส่วนผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจอง
ซือ้ ในส่วน ”ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คา
รับรองสถานะนิตบิ ุคคลและคายินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
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6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผจู้ องซือ้ หุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้ในแต่ละส่วนตามทีร่ ะบุในข้อ 1.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารในการจัดสรรหุน้ ตามที่ระบุไว้ ในข้อ 6.6 โดยในกรณีท่ี
ผู้จ องซื้อ ที่ไ ม่ ไ ด้ร ับ การจัด สรรหรือ ได้ร ับ จัด สรรน้ อ ยกว่ า จ านวนที่จ องซื้อ จะได้ร ับ คืน เงิน ค่ า จองซื้อ ตาม
รายละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ตามแต่ละกรณีทร่ี ะบุขา้ งล่างเว้นแต่บทบัญญัตขิ องกฎหมาย
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรรายนัน้ ๆ
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้
รับการจัดสรรหุน้ โดยการโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย หรือจ่าย
เป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูท่ ่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเงินคืน
ดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้
หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร นับแต่วนั ทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนเงินตามวิธกี ารข้า งต้น
อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ หุน้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้ว
โดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆอีกต่อไป ทัง้ นี้หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยูข่ องผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
ในกรณีผจู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรหุน้ น้อยกว่าจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบ
ตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ แก่ผจู้ องซือ้
โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดย
การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ปิดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ
สังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน
10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
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โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลาที่
กาหนดไว้ขา้ งต้น ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเงินคืน
ดังกล่าวจะต้องทาการชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรนับแต่พน้ กาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนเงินตามวิธกี ารข้างต้น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้ว
โดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยูข่ องผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
ในกรณีผจู้ องซือ้ ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามเช็คค่าจอง
ซือ้ หุน้ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในการจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืน
เช็คค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คค่าจองซื้อหุน้ โดยผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยการโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของ
ผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน
5 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการเสนอขาย
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณีทม่ี กี ารยกเลิกการเสนอขายหุน้
การยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทบ่ี ริษทั และ/หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2.1 ใช้สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุน้ และจัดจาหน่ายหุน้ ตามเงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ ของบริษทั (Underwriting Agreement) ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.3.1
(2) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดทีท่ าให้บริษทั ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิจะยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
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หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รายทีร่ บั จองซือ้ หุน้ จากผู้
จองซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ ดังกล่าว จะดาเนินการให้มกี ารส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์นนั ้ ๆโดยการโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชี
ธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ปิดการเสนอขายหรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อที่ระบุไว้ใน
ใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการ
เสนอขาย
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลา
ทีก่ าหนดไว้ขา้ งต้น ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเงินคืน
ดังกล่าวจะต้องทาการชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร นับแต่วนั ทีพ่ น้ กาหนดเวลาดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนเงินตามวิธกี าร
ข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้ว
โดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป ทัง้ นี้หากเกิดความ
ผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยูข่ องผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
ทัง้ นี้ ในการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูล
ชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจน หรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ได้แต่งตัง้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เป็ นนายทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั และให้บริการรับฝากหลักทรัพย์
ทีจ่ องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบ
ซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ระยะเวลาในการดาเนินการนาหลักทรัพย์เข้าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ สัน้ ลง และเพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ี
ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่างกับ
กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะ
ได้รบั ใบหุน้
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ผูจ้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System)
กล่าวคือ ประสงค์ทจ่ี ะฝากไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ี
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะดาเนินการออกใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั จัดสรรในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หลักทรัพย์ท่บี ริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝากหลักทรัพ ย์อยู่ภ ายใน 7 วันท าการนับจากวันปิ ดการจองซื้อ
หลักทรัพย์ และจะออกหลักฐานการรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รบั การจัดสรรภายใน 7 วัน
ทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชี
จานวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั การ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั ทาการซือ้ ขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) ชื่อของผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้องตรงกับ
ชื่อเจ้าของบัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ตามข้อ 6.10 (ค) แทน

(ข)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ โดยผูจ้ อง
ซื้อ ประสงค์ท่ีจ ะฝากหลัก ทรัพ ย์ไ ว้ใ นบัญ ชีข องบริษัท ผู้อ อกหลัก ทรัพ ย์ สมาชิก เลขที่ 600 บริษัท จะ
ดาเนินการนาหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทาการนับแต่วนั ปิ ดการจองซื้อหลักทรัพย์ และออกหลักฐาน
การรับฝากหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การ
จัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ทไ่ี ด้รบั จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาต
ให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผูจ้ องซือ้ รายใดต้องการถอน
หลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ รายนัน้ สามารถติดต่อได้
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ มีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด
ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาใน
การดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายใน
วันทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

ในกรณี ท่ีผู้ จ องซื้อ ประสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น โดยให้อ อกใบหุ้น ในชื่อ ของผู้จ องซื้อ (Scrip System)
ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผู้ได้รบั การจัดสรร
หลักทรัพย์ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีร่ ะบุในใบจองซือ้ ภายใน 15 วันทาการนับจากวันปิ ด
การจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ ลักทรัพย์ของบริษทั ได้รบั อนุ มตั ิ
ให้เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิท่จี ะออกใบหุ้นให้แก่
ผูจ้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 32

