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ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรั พย์
6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธีกำรจองซื ้อหุ้น
และวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค หรื อ
ข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
6.2 ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[]
6.2.2 ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
[]

6.3 เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริ ษัทได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ ูจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัด
จำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริ ษัทต่อประชำชนจำนวน 200,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท โดยผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญของบริ ษัท ประเภทรับประกันผล
กำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน
หนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นใน
ครัง้ นี ้ โดยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตำมรำยละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.9 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมือง
ทังในประเทศและต่
้
ำงประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อ
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(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงำน
รำชกำรสัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่ อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่ อนไขที่จะกำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจ ำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
กรณีผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำย
หุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละรำยตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.9
6.3.2 ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริ ษั ทตกลงจ่ ำยเงิ นค่ำตอบแทนกำรจัดจ ำหน่ำยและรั บประกันกำรจ ำหน่ำยให้ แก่ ผ้ ูจัดจ ำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ นจำนวนเงินรวมทังสิ
้ ้น [] บำท โดยจะชำระภำยใน 3 วัน นับแต่
วันปิ ดกำรเสนอขำย
ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับทังสิ
้ ้น
หุ้นจำนวน 200,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท
[] บำท
หัก: ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
[] บำท
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่จะได้ รับ
[] บำท
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่จะได้ รับต่อหุ้น
[] บำท
6.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม)
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
ค่ำธรรมเนียมจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองหุ้น โดยประมำณ
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ โดยประมำณ
(เช่น ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย และค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ )
รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังสิ
้ ้น
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6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้น ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
สำหรับผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับจนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ ผู้มี อุปกำรคุณของผู้จัดจ ำหน่ำ ยหลักทรั พ ย์ และผู้มี อุป กำรคุณ ของบริ ษั ท สำมำรถดำวน์ โหลด
(Download) หนังสือชีช้ วนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำกำรจองซื ้อจำก
เว็บไซต์ www.sec.or.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้บริ หำร ผู้ถื อหุ้นรำย
ใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำร
กำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ลงวันที่ 1
กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ บู ริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยของบริ ษัท และผู้ที่เกี่ยวข้ อง ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15
ธันวำคม 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้น
ทังหมด
้
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ แบ่งกำรจัดสรรออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จำนวน [] หุ้น และ (2) ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จำนวน [] หุ้น ทังนี
้ ้ สัดส่วนในกำรเสนอ
ขำยหุ้นให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ ในกำรใช้ ดุลยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่
จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้ กำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด โดยกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้จะไม่มีกำรจัดสรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยย่อย
อนึง่ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้ อ 5(3) เรื่ องกำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อย ภำยใต้ ข้อบังคับของตลำดหลักทรัพย์ เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน [] หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
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กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรร หุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หำกผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.1 และหำก
ยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ค ร บ ต ำ ม จ ำ น ว น ที่
กำหนดแล้ ว ผู้จัดจ ำหน่ำยหลักทรั พย์ ต ำมข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิ ในกำรปิ ดรั บจองซือ้ หุ้นก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6.2 วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน [] หุ้น ให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
กำรจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัท โดยจะทำกำร
จัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็
ได้ หำกผู้จองซื ้อปฏิบตั ิไม่ถกู ต้ องครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.2 และหำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้
มีอุปกำรคุณของบริ ษัทครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ ในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนดระยะเวลำ
กำรจองซื ้อ
6.7 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซือ้ ต้ องกรอกรำยละเอี ย ดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุ้น ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลง
ลำยมือชื่อหำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของ
นิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุแ ละลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ส ำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มีเลขที่บัตรประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูก ต้ อ ง (กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยำว์ จะต้ อ งแนบสำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบ
ต่ำงด้ ำวที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่
ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ ที่อ อกให้ ไม่เกิ น 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรั บรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำ
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หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตร
ประจ ำตัว ประชำชน สำเนำใบต่ ำ งด้ ำ ว หรื อ สำเนำหนัง สื อ เดิ น ทำงที่ ยัง ไม่ห มดอำยุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว
ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่
ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จัดทำหรื อรับรอง
ควำมถูกต้ อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มี บัญชี ซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 และได้
ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อ เท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จอง
ซื ้อจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง
ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ น
เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้ที่มี
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 และทังนิ
้ ติบุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่ำว และกรรมกำรที่เป็ นผู้ ลงนำมในเอกสำรได้
ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบ
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมใน
เอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำร
ที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
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(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะ
ผู้ท่ ีประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
เท่ านั น้ ” พร้ อมลงลำยมือชื่ อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ ูจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ เพื่ อเป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
และหำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลต้ องกรอก “แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้ วย
(ซ) การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์
ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ ได้ แก่ [] โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ ซึง่ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรั พย์ ใ นช่วงระยะเวลำไม่เ กิ น 2 ปี ก่ อนกำรจองซือ้ โดยผู้จัดจ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์
จะต้ อ งมี ก ำรควบคุม ดูแ ลกำรจองซื อ้ ผ่ ำ นระบบออนไลน์ ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ สำมำรถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password
login) และผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชี ้ชวนและ/หรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
จะจัดให้ มีห นังสือ ชี ช้ วนและเอกสำรสรุ ป ข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary) ของ
หลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
(ฌ) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำร
ลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ ได้ แก่ []
โดยผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งเป็ นผู้ที่ มี บัญ ชี ซื อ้ ขำยหลักทรั พ ย์ ห รื อบัญ ชี ประเภทอื่ นๆ กับ ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรั พย์ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึก
เทป โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary)
ของหลักทรั พย์ และยิน ยอมผูกพัน ตำมหนังสือ ชี ช้ วนและ/หรื อ เอกสำรสรุ ปข้ อมูล ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรั พย์จะจัดให้ มีหนังสือชีช้ วนและเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive
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Summary) ของหลักทรัพย์ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ โดยจะต้ อง
ปฏิบตั ิตำมดังนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ต้องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจอง
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จดั สรร รำคำที่เสนอ
ขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำรและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้
ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี ้ชวน
ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ หรื อจำกหนังสือชี ช้ วนผ่ำน
www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระ
โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชี ้ชวนและ/หรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญ (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อเอกสำรสรุปข้ อมูลดังกล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียด
กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำนระบบ
(ญ) หำกผู้จองซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ หรื อผ่ำนระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถทำกำรจองซื ้อตำมวิธีกำรจองในข้ อ 6.7.1 (1) ข้ อ (ก) – (ช)
ได้
(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน และสำขำของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2
- กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []-[]
- กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ
คือ ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลำ 16.00 น. ของ []
- กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []-[]
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระ
เงินดังนี ้
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(3.1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหัก
จำกเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้
เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่ได้ ดำเนินกำร
แจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(3.2) ในก รณี ที่ ผ้ ู จั ด จ ำหน่ ำ ย ตั ด เ งิ นจ ำกระบบเงิ นโอนอั ต โนมั ติ (หรื อที่ เ รี ย กว่ ำ
“AutomaticTransfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ไม่ผำ่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน
เข้ ำบัญชีของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำร
โอนเงิ น มำยัง ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ โดยผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พย์ แ ต่ ล ะรำยจะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชีของบริ ษัท ต่อไป
(3.3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะ
จองซื ้อหลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อแต่ไม่สำมำรถ
ช ำระเงิ น ค่ำ จองผ่ำ นระบบเงิ น โอนอัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถ
ชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
จ ำนวนที่ จ องซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ น โอน เช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ ำ “เช็ ค
ธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่
[] เท่ำนัน้ และ ชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหำก
ชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
แต่ไม่เกินวันที่ []
- หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
จำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนเท่ำนัน้
- ผู้จองซือ้ ที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีด
คร่ อ มสั่ง จ่ ำ ยผู้จัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมที่ ร ะบุไ ว้ ใ นข้ อ 6.2 พร้ อมทัง้ เขี ย นชื่ อ
นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
แต่ละรำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชีบริ ษัท ต่อไป
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ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับภำระค่ำธรรมเนียมกำรโอน หรื อค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ ้นจำกกำร
ทำธุรกรรมกำรโอนเงินทังหมด
้
(ถ้ ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น (จำนวนเงินที่ผ้ จู ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ รับสุทธิจำกค่ำธรรมเนียมทังหมดต้
้
องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3)
มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
สถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ []-[] ยกเว้ นผู้
จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำ
จองซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
โดยหักจำกเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อ
(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจอง
ซื ้อและขอเงิน คืนไม่ได้ ทั ้งนี ้ ผู้จ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ยและผู้จ ดั
จำหน่ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ำย มีสิทธิย กเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.1 (1) - (4)
6.7.2 ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้ องเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อ
ต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ
หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบุคคล
นันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่
หมดอำยุแ ละลงนำมรั บ รองส ำเนำถูก ต้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ส ำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนหน้ ำที่มี เลขที่บตั รประจำตัวประชำชน หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นหน้ ำที่มีเลขที่บตั รประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูก ต้ อ ง (กรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยำว์ จะต้ อ งแนบสำเนำบัต รประจ ำตัว ประชำชนของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่พร้ อมลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้ อง)
(ข) ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว : สำเนำหนังสือเดินทำงหรื อสำเนำใบ
ต่ำงด้ ำวที่ยงั ไม่หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ค) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่
ออกโดยกระทรวงพำณิ ชย์ ที่ออกให้ ไม่เกิ น 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรั บรอง
สำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ

หน้ ำที่ 3.0 - 9

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)

บุคคล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำ
หนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คล
นัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(ง) ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ : สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้
บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หรื อสำเนำหนังสือรับรองนิติบคุ คล (Affidavit) ที่
ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำม
ผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อมแนบสำเนำบัตร
ประจ ำตัว ประชำชน สำเนำใบต่ ำ งด้ ำ ว หรื อ สำเนำหนัง สื อ เดิ น ทำงที่ ยัง ไม่ห มดอำยุ
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ องแล้ ว
ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่
ของสถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จัดทำหรื อรับรอง
ควำมถูกต้ อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื ้อ
(จ) กรณี ผ้ ูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยหรื อต่ำงด้ ำว เป็ นผู้ที่มี บัญชี ซื อ้ ขำย
หลักทรั พย์ หรื อเปิ ดบัญชี อื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูก ค้ ำ และตรวจสอบเพื่อ ทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ นกำรจัดท ำแบบประเมิ นควำมสำมำรถในกำรรั บควำมเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ วภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ผู้จองซื ้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ อง
แนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และ
ชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่ อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ฉ) กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อในต่ำงประเทศ เป็ นผู้ที่มี
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกั นกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และทังนิ
้ ติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อดังกล่ำวและกรรมกำรที่
เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี นิติ
บุคคลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่
กล่ำวข้ ำงต้ น นิติบคุ คลที่เป็ นผู้จองซื ้อ และ/หรื อกรรมกำรที่เป็ นผู้ลงนำมในเอกสำรดังกล่ำว
จะต้ องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน
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และชัดเจน พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้น
(ช) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์ เฉพาะ
ผู้ท่ ีประสงค์ นาหลักทรั พย์ ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
เท่ านั น้ ” พร้ อมลงลำยมือชื่ อผู้จองซือ้ ให้ แก่ผ้ จู ัดกำรกำรจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำ ย เพื่ อ เป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื อ้ หุ้น ตำมกฎหมำย FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) และหำกผู้จ องซื อ้ เป็ นนิ ติ บุค คลต้ อ งกรอก
“แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ
บุคคล” เพิ่มเติมด้ วย
(2) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00
น. ของวันที่ []-[]
(3) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระ
เงินดังนี ้
(3.1) หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ [] ตังแต่
้
เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวน
ตำมที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ
“เช็คธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ และต้ องสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนัก หักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่ []
และชื่อเจ้ ำของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื ้อเท่ำนัน้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกิน วันที่ []
(3.2) หำกทำกำรจองซื ้อหลัง เวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และในวันที่ []
ตัง้ แต่เ วลำ 09.00 น. ถึง เวลำ 16.00 น. ผู้จองซือ้ จะต้ องชำระค่ำจองซื อ้ ครั ง้ เดียวเต็ ม
จำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน หรื อเงินโอนอัตโนมัติเท่ำนัน้
(3.3) ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อมสัง่
จ่ำยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อม
ทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่ และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมเข้ ำบัญชี
ของบริ ษัท ต่อไป
(4) ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (1) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อตำมข้ อ (3)
มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อหุ้นและชำระเงินได้ ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00
น. ของวันที่ []-[]
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(5) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะยกเลิกกำรจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิก
กำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.7.2 (1) - (4)
6.8 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
6.8.1 สำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
6.8.2 สำหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของบริษัท ให้
อยูใ่ นดุลยพินจิ ของผู้บริ หำรของบริ ษัท
6.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
(1) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำร
จัดสรรหุ้นนัน้ จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น
ที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อผ่ำนตนเอง โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำม
ชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 14 วัน
นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงิน
ดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบีย้ ในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำม
วิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำกรณี ใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็ คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อ
แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญ
หำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ได้ รับกำร
จัดสรรหุ้นไม่ครบตำมจำนวนหุ้นที่จองซือ้ จะทำกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู องซือ้ หุ้นที่จองผ่ำน
ตนเองในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ ผ้ จู องซื ้อหุ้นรำยย่อยที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้น
ตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 14
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วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อหุ้นได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืน
เงินดังกล่ำวจะต้ องชำระดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่
ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำม
วิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อ
แล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อ ไป หำกเกิดกำรสูญ
หำยในกำรจัดส่งซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บ เงินค่ำจองซื ้อหุ้น
ตำมเช็คค่ำจองซื ้อหุ้น
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำร
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมำจำกกำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมเช็คค่ำจองซื อ้ หุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อต้ องติดต่อ ขอรั บเช็ คดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ำดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำย
ใดๆ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ในกำรที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มำติดต่อขอรับเช็คคืน

(4)

ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื ้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ และผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้น ให้ ถือ
ว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิที่จะยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่
เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรื อเหตุกำรณ์ตำม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์
ผู้จัด จำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่รับจองซือ้ หุ้นจำกผู้จองซือ้ หุ้นที่ยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ดังกล่ำวจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยนันๆ
้ โดยสัง่ จ่ำยเป็ น
เช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 14 วันนับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุกำรณ์ ตำม (ข) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู อง

หน้ ำที่ 3.0 - 13

บริษัท ทีวี ธันเดอร์ จำกัด (มหำชน)

ซื ้อหุ้นในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื อ้ หุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับ
จำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วัน จนถึงวันที่สำมำรถจัดส่งได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มี
กำรส่งเช็คเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ย
หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหุ้นสำมัญให้ กบั บริ ษัท และให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ไว้ กบั ศูนย์
รับฝำกหลักทรัพย์ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อสำมำรถใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และเข้ ำสูร่ ะบบซื ้อขำยแบบ
ไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัท เริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีที่
ผู้จองซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญในตลำดหลักทรัพย์จนกว่ำจะได้ รับ
ใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนแก่ประชำชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัท ดำเนินกำรในกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
6.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ูได้ รั บกำรจัดสรรสิทธิ กำรจองซื ้อหุ้นทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภำยใน 15 วัน นับจำกวันปิ ดกำร
จองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ จนกว่ำจะ
ได้ รับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้ออำจจะได้ รับใบหุ้นภำยหลังจำกที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ ำทำกำรซื ้อ
ขำยในตลำดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
6.10.2 ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ กำรของศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์
กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลัก ทรั พ ย์ อ ยู่ กรณี นี บ้ ริ ษั ท จะด ำเนิ น กำรน ำหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ จัด สรรฝำกไว้ กับ “บริ ษั ท ศูน ย์ รั บ ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น
ที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร
นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ ู
ของซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีนีผ้ ้ ูที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำด
หลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ นุ ของบริ ษัท ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์
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ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ 6.10.2 ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของ
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้
แล้ ว บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้น ตำมข้ อ 6.10.1 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
6.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝำกหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่ำนศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้
ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับกำร
จัดสรรฝำกไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ใน
กรณีนี ้ผู้ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่
ตลำดหลักทรัพย์อนุญำตให้ ห้ ุนของบริ ษั ททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรั พย์ และหำกผู้จองซือ้
ต้ อ งกำรถอนหลัก ทรั พ ย์ ดัง กล่ ำว ผู้ จองซื อ้ สำมำรถติ ด ต่ อ ได้ ที่ ศู น ย์ รั บ ฝำกหลัก ทรั พ ย์ ซึ่ ง จะมี
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนหลักทรัพย์ตำมอัตรำที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด ทังนี
้ ้ กำรถอนหุ้นสำมัญ
ที่ฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิ กเลขที่ 600 จะต้ องใช้ เวลำในกำรดำเนินกำร
ดังนัน้ ผู้จองซือ้ ที่นำฝำกในบัญชี ดังกล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมัญได้ ทันภำยในวันที่ห้ ุน
สำมัญของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในวันแรกในตลำดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรั พย์ เฉพาะผู้ท่ ีประสงค์ นา
หลักทรัพย์ ฝากเข้ าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ านัน้ ” พร้ อมลงลำยมือชื่อ
ผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหำกผู้จ องซื อ้ เป็ นนิ ติบุค คลต้ อ งกรอก
“แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติบุคคล”
เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย ตำมรำยละเอี ย ดที่ ร ะบุใ นข้ อ 6.7 วัน และวิธี ก ำรจอง และกำรช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้
หลักทรัพย์
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