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6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
และวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือ
ขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 17, 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2638-5000
โทรสาร 0-2287-6007
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700
โทรสาร 0-2635-1662
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร ชั้น 3/1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666
โทรสาร 0-2679-6983
บริษัทหลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 11-12
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2829-6999
โทรสาร 0-2829-6500
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6.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญของบริษัทตอประชาชนจํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท โดยผู
จัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทประเภทรับประกัน
ผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ขอ 6.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขาย
ได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนาย
หุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
6.9
6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริ ษั ทตกลงจ ายเงิ นค าตอบแทนการจั ดจํ าหน ายและรั บประกั นการจํ าหน ายให แก ผู จั ดจํ าหน าย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 12,000,000 บาท โดยจะชําระภายใน 3
วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
400,000,000 บาท
หุนจํานวน 200,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.00 บาท
19,163,119 บาท
หัก: คาใชจายทั้งสิ้นประมาณ (ตามขอ 6.4)
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับประมาณ
380,836,881 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน
1.90 บาท
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6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
320,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
50,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
12,000,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
25,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
50,000 บาท
134,350 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองหุน โดยประมาณ
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ
6,533,769 บาท
(เช น ค า ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ค า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ค า จั ด เตรี ย มเอกสารทางบั ญ ชี และค า โฆษณา
ประชาสัมพันธ)
รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ
19,163,119 บาท
หมายเหตุ : *ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมอี ุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558 (วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ)
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอปุ การคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ไดตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน 2558 (วันที่หนังสือชี้ชวน
มีผลใชบังคับ) จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลั กทรั พย เพื่ อศึ กษารายละเอี ยดการเสนอขายหุ นสามั ญครั้ งนี้ ได ก อนทํ าการจองซื้ อจากเว็ บไซต
www.sec.or.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุ น ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ งหลั กเกณฑ เงื่อ นไข และวิธีก ารในการจั ดจํา หนา ยหลั กทรัพ ย ลงวัน ที่ 1
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กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรั พย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การ
จําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน
บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงการจัดสรรออกเปน 2 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจํานวน 123,000,000 หุน และ (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 77,000,000 หุน ทั้งนี้
สัดสวนในการเสนอขายหุนใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิ ในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัตเิ พื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ภายใตขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 123,000,000 หุน ใหแกผูมีอปุ การคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรร หุนใหแกบุคคลใดก็ได หากผูจองซื้อปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.1 และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ค ร บ ต า ม จํ า น ว น ที่
กํา หนดแลว ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพ ยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิท ธิในการปดรับจองซื้อหุน กอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 77,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทโดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็
ได หากผูจองซื้อปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผู
มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
6.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตรา สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุ แ ละลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถู ก ต อ ง (กรณี ที่ ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จะต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจํ า ตั ว ประชาชน สํ า เนาใบต า งด า ว หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ยั ง ไม ห มดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจ องซื้ อ ประเภทบุ คคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยหรือ ต า งดา ว เปน ผูที่มีบัญ ชีซื้อ ขาย
หลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 หรือ
บริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู
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จัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจอง
ซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปน
เอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
6.2 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว และกรรมการที่เปน
ผูลงนามในเอกสารไดผ า นขั้ น ตอนการรูจั กลูกค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จจริ ง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และ
ไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดย
ลงนามยืนยันในเอกสารการจองซื้อนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และกรรมการที่เปนผูลงนาม
ในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้ ง นี้ หากไมเปน ไปตามเงื่อ นไขที่กลา วขางตน นิ ติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรื อ
กรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผู
จัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ช) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะ
ผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)
เทานั้น” พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุนตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)
และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลตองกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมดวย
(ซ) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซต
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัท
หลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮล
ดิ้ ง ส จํา กั ด (มหาชน) โดยผู จ องซื้อ จะตอ งเปน ผูที่มี บัญ ชีซื้ อ ขายหลั กทรัพ ย ห รือ บัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อ
โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และ
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รหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary)
ของหลั กทรัพ ย และยินยอมผูกพัน ตามหนัง สือ ชี้ช วนและ/หรือเอกสารสรุปขอ มูล ของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพ ยจะจัดใหมีหนัง สือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอ มูลสําคัญ (Executive
Summary) ของหลักทรัพยในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ฌ) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการ
ลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก
บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย)
จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส กรุป โฮลดิ้งส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
หลักทรัพย แอพเพิล เวลธ จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวง
ระยะเวลาไมเกิ น 2 ปกอ นการจองซื้อ ผา นทางโทรศัพ ท บัน ทึก เทป โดยผู จัดจํา หนา ย
หลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปที่ รั ด กุ ม
เพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญใน
หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพย
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอมูลของหลักทรัพยดังกลาว
โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) ของ
หลักทรัพยในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจอง
ใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอ
ขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงให
ทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน
ผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน
www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระ
โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
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- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญใน
หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารสรุปขอมูลดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียด
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพท
บันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
(ญ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพท
บันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 6.7.1 (1) ขอ (ก) – (ช)
ได
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2
- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27-29 เมษายน 2558
- กรณีจองผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2558 ถึงเวลา 16.00 น. ของ 29 เมษายน
2558
- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27-29 เมษายน 2558
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระ
เงินดังนี้
(3.1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหัก
จากเงินที่ฝากอยูกบั ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ได
เปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณี ที่ ผู จั ดจํ า หน า ย ตั ด เงิ น จากระบบเงิ นโอนอั ต โ นมั ติ (หรื อที่ เ รี ย กว า
“AutomaticTransfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
เขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เทานั้น พรอมสงหลักฐานการ
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โอนเงิ น มายั ง ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย โดยผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย แ ต ล ะรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีของบริษัทตอไป
(3.3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะ
จองซื้อหลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแตไมสามารถ
ชํา ระเงิน คาจองผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือ ที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได ผูจองซื้อสามารถ
ชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
เงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค
(หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลง
วันที่ 27เมษายน 2558 หรือวันที่ 28 เมษายน 2558 เทานั้น และ ชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ให
ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 28 เมษายน 2558
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2558
และในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
คร อ มสั่ ง จ า ยผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2 พร อ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการโอน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการ
ทําธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน (จํานวนเงินที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยไดรับสุทธิจากคาธรรมเนียมทั้งหมดตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 27-29 เมษายน
2558 ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อ
หรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
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(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจอง
ซื้อ และขอเงิน คืน ไมไ ด ทั้ง นี้ ผูจัดการการจัดจํา หนา ยและรับ ประกันการจํา หนา ยและผูจัด
จํา หนายและรับประกันการจําหนา ย มีสิท ธิยกเลิกการจองซื้อ ของผูจองซื้อ ที่ดํา เนิน การไม
ครบถวนตามขอ 6.7.1 (1) - (4)
6.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุ แ ละลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ไ ม มี สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนา
เอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถู ก ต อ ง (กรณี ที่ ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จะต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบ
ตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่
ออกไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตร
ประจํ า ตั ว ประชาชน สํ า เนาใบต า งด า ว หรื อ สํ า เนาหนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ยั ง ไม ห มดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
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ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรอง
ความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจ องซื้อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติไ ทยหรือ ตา งด า ว เปน ผูที่มีบัญ ชีซื้อ ขาย
หลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยลงนามยืนยันในเอกสาร
การจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแ กผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน การ
จําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจอง
ซื้อ ดังกล า วและกรรมการที่เปน ผูล งนามในเอกสารไดผา นขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
บริษัทหลักทรัพยอื่นแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป โดยลงนามยืนยันในเอกสารการ
จองซื้ อ นิ ติ บุ ค คลที่ เป น ผู จ องซื้ อ และกรรมการที่ เ ป น ผู ล งนามในเอกสารดั ง กล า วไม
จําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลงนามใน
เอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ช) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะ
ผูท่ีประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)
เทานั้น” พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย เพื่อ เปน เอกสารประกอบการจองซื้อ หุนตามกฎหมาย FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลตองกรอก
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพิ่มเติมดวย
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(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 27-29 เมษายน 2558
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระ
เงินดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 27 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 28 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คให
ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 หรือวันที่ 28 เมษายน 2558 และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อ
เดี ย วกั บ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ เท า นั้ น และหากชํ า ระเป น แคชเชี ย ร เ ช็ ค หรื อ ดร า ฟท ให ล งวั น ที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 28 เมษายน 2558
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2558 และ
ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอม
ทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี
ของบริษัทตอไป
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3)
มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 27-29 เมษายน 2558
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.2 (1) - (4)
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทให
อยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนนั้น จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุน
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตาม
ชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการ
จัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผาน
ตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืน
เงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
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หายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจอง
ซื้อ ตองติดตอขอรับเช็คดัง กลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยภ ายใน 14 วัน นั บจากวัน สิ้น สุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน

(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือ
วาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่
เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดจําหน ายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้ อหลักทรัพยดังกลาวจะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่
เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจอง
ซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนย
รับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบ
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ไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่
ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับ
ใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะสงมอบใบหุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะ
ไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจจะไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพ ย
กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลั ก ทรั พ ย อ ยู กรณี นี้ บ ริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ น ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรฝากไว กั บ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
ที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ
นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผู
ของซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 6.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชี ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน ตามขอ 6.10.1 ใหแกผูจองซื้อแทน
6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยโดยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยกลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไว
ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการ
จัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อ
ต อ งการถอนหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า ว ผู จ องซื้ อ สามารถติ ด ต อ ได ที่ ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย ซึ่ ง จะมี
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คาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญ
ที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ
ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวั นที่หุน
สามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผู
จองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนํา
หลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” พรอมลงลายมือชื่อ
ผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนตามกฎหมาย FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลตองกรอก
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล”
เพิ่ ม เติ ม ด ว ย ตามรายละเอี ย ดที่ ร ะบุ ใ นข อ 6.7 วั น และวิ ธี ก ารจอง และการชํ า ระเงิ น ค า จองซื้ อ
หลักทรัพย
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน
ตามขอ 6.10.1 ใหแกผูจองซื้อแทน
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