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6.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรคหรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสาเร็จโดยการ
กระทาดังกล่าวจะอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมในการจัดสรรหลักทรัพย์

6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้เป็นการเสนอขายแก่ประชาชนทั่วไปโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2

6.2

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999โทรสาร 0-2949-1113
บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอร์ตี้แสควร์
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000โทรสาร 0-2631-1702
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ [] จากัด
[]
โทรศัพท์ []
โทรสาร []
6.2.3 ตัวแทนจาหน่ายหุ้น
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
สานักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ10900
โทรศัพท์ 0-2777-7777โทรสาร 0-2544-2185
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ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
สานักงานใหญ่ เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 1551โทรสาร 0-2256-8625-6
หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จั ดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะในเอกสารฉบับนี้ จะรวมเรียกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”
6.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้เสนอขายตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นผู้ดาเนินการ
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จานวนไม่เกิน [] หุ้น ที่เสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ตามราคาที่ปรากฎใน
ข้อ 1 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่าย
หลักทรัพย์ในลักษณะรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ภายใต้
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
นอกจากนี้ ผู้จัดการการจั ดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ใน
ครั้งนี้เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก)
(ข)

(ค)
(ง)

เมื่อบริษัทฯ หรือผู้เสนอขายไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงินเศรษฐกิจหรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของ
บริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ หรือ
เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
หรือ
เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงาน ก.ล.ต. หรือหน่วยงานราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์และการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ดังกล่าว
ข้างต้นจะเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้ งผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement)
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ในกรณีทผี่ ู้เสนอขายหรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ในครั้งนี้จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามที่กาหนดข้างต้นหรือเหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ ง
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
ทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหลักทรัพย์ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ เ สนอขายตกลงจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยให้ แ ก่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้นประมาณ [] – [] บาท (ไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยผู้เสนอขายจะชาระเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายดังกล่าว
ตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
6.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ
จานวนเงินค่ าหลักทรั พย์ที่ผู้เสนอขายจะได้ รับทั้งสิ้นหลังหั กค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพ ย์
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยประมาณ ดังนี้
หลักทรัพย์จานวนไม่เกิน[] หุ้น ในช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นหุ้นละ [] – [] บาท
[] – [] บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
[] – [] บาท
จานวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
[] – [] บาท
จานวนเงินค่าหลักทรัพย์ที่ผู้เสนอขายจะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
[] – [] บาท
6.4

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์โดยประมาณ
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวนใบจองซื้อและเอกสารอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

[] – []
[] – []
[] – []
[] – []
[] – []

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ: *ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ
สาหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันสิ้นสุด
ระยะเวลาจองซื้อ
สาหรับผู้จองซื้อรายย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจาหน่ายหุ้น
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ภายในเวลาทาการของสานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้นของวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ
ทั้งนี้ นักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่
แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพย์ครั้งนี้ได้ก่อนทา
การจองซื้อหลักทรัพย์จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th

6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วนกล่าวคือจัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน
(2) บุคคลทั่วไปผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 และ (3) ผู้จองซื้อรายย่อย โดยจะ
จัดสรรผ่านกระบวนการสุ่มเลือก (Random) ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของ
บริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ
นอกจากนี้ การจัดสรรหลักทรัพย์โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะอยู่ภายใต้เกณฑ์ ดังนี้
(1)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจเปลี่ยนแปลงจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขายต่อนัก
ลงทุนในแต่ละประเภทโดยพิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุน
ในแต่ละประเภท ปริมาณความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบัน และแนวโน้มการเคลื่อนไหว
ของราคาหลักทรัพย์ในตลาดรองเป็นต้น เพื่อทาให้การจองซื้อหลักทรัพย์ครั้งนี้ประสบความสาเร็จ
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(2)

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะไม่
จัดสรรหลักทรัพย์ที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายที่ร่วมจัดจาหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุมบริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจาหน่ายที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรั พย์ให้ เว้นแต่
เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหลักทรัพย์ให้กับ
บริษัทย่อยของบริษัทด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การ
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน
(รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

(3)

ภายหลังจากการปดดรับจองซื้อหลักทรัพย์สาหรับผู้จองซื้อในแต่ละประเภท ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาเปดดรับจองซื้อหลักทรัพย์เพิ่มเติมสาหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจานวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่ผู้ ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามี
หลักทรัพย์เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่า
จานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ า ย เป็ นต้น ทั้ง นี้ การด าเนิ นการดั ง กล่า วจะอยู่ ภ ายใต้ดุ ล ยพิ นิ จของผู้ จั ด การการจัด จาหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่าย
ผู้เสนอขายหรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรร
หลักทรัพย์ที่เสนอขายให้ผู้จองซื้อรายใดรายหนึ่ง หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้หรืออาจเป็น ผลให้เป็นการ
กระทาการขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ หรือจะเป็นผลให้ต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจาก
ที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใต้
กฎหมายไทย หรือไม่เป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 3 นี้

6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่นักลงทุนสถาบันอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใดและ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จานวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันจะ
มีจานวนขั้นต่า [] หุ้นและเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปดดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาจองซื้อ
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่บุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผู้จั ดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้มี
อุปการคุณผู้ที่เป็นลูกค้า หรือคาดว่าจะเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่ น ๆ
ต่อไป โดยจะจัด สรรให้แก่บุค คลใดและ/หรื อในจานวนมากน้อยเท่า ใดก็ ได้ หรือจะปฏิเสธการจัด สรร
หลักทรัพย์ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทั้งนี้ จานวนหลักทรัพย์ที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปจะมีจานวนขั้นต่า [] หุ้น
และเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
ทั้งนี้ หากยอดจองซื้อหลักทรัพย์ของบุคคลทั่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปดดรับ
จองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาจองซื้อ
6.6.3 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
(ก) ผู้จองซื้ อรายย่ อยจะต้องจองซื้ อหลักทรัพ ย์ ผ่ า นสานั กงานใหญ่หรื อสาขาทั่วประเทศของตัวแทน
จาหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทน
จาหน่ายหุ้นแต่ละรายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ตัวแทนจาหน่ายหุ้นขอสงวนสิทธิในการ
ปดดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ หากพบว่าจานวนหลักทรัพย์ที่จองซื้อผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นมีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า [] เท่าของจานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อ
ผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า [] หุ้น
ทั้งนี้ ตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะตรวจยอดการรับจองซื้อหลักทรัพย์ทุกต้นชั่วโมงของแต่ละวันที่เปดดรับ
จองซื้อ โดยเริ่มตรวจต้นชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้ายของแต่ละวัน
ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจานวนหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น
มีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า [] เท่าของจานวนหลักทรัพย์ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่าน
ตัวแทนจาหน่ายหุ้น หรือคิดเป็นจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า [] หุ้น ตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะปดดการรับ
จองซื้อหุ้นในชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 10.00 น. ของวั นที่ [] ตัวแทนจาหน่ายหุ้นตรวจ
พบว่าจานวนหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นมีจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า [] หุ้น
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะเปดดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา 11.00 น. ของวันที่ [] และปดดรับจอง
ซื้อหลักทรัพย์ทันที) ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปดดการรับจองซื้อหุ้น ณ เวลา 15.30 น.
ในการปดดรับจองซื้อหลักทรัพย์ของตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะเป็นการปดดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดย
ระบบจะทาการปดดโดยอัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กาหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปดดระบบเพื่อรับ
จองซื้อได้อีก
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(ข) ภายหลังการปดด รับจองซื้ อหลักทรัพ ย์ หากพบว่าจานวนหลักทรัพ ย์ที่ได้ มีการจองซื้อผ่ านตัวแทน
จาหน่ายหุ้นมีจานวนรวมกันไม่ถึง [] หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จัด สรรหลั กทรั พ ย์ ให้ แก่ ผู้ จองซื้ อ รายย่ อ ยทุ กรายที่ จองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นตัว แทนจาหน่ า ยหุ้ น ที่
(1) ตัวแทนจาหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้น และ (2) ได้รับ
การตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น โดยผู้จองซื้อรายย่อยแต่ละรายจะ
ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจานวนที่จองซื้อ ซึ่งกาหนดเป็นจานวนขั้นต่า [] หุ้น และจะต้องเป็น
จานวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจานวนไม่เกิน [] หุ้นต่อหนึ่งราย และให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายนาหลักทรัพย์ที่ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน
บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือเสนอขายแก่บุคคล
อื่น ตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(ค) ในกรณี ที่จานวนหลักทรัพ ย์ ที่จองโดยผู้ จองซื้ อรายย่ อยผ่ า นตัวแทนจาหน่ า ยหุ้นมี จานวนรวมกั น
มากกว่า [] หุ้น ให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดสรรหลักทรัพย์ ให้แก่ผู้จอง
ซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่ (1) ตัวแทนจาหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการ
จองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้นภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ [] หรือภายในเวลาเปดดจองซื้ อ
ในกรณีที่มีการปดดรับจองซื้อหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ และ (2) ได้รับการ
ตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเก็บแล้วเท่านั้น (“ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรร”) โดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือก (Random) ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซ็ทเทรด ดอท คอม จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ
โดยคอมพิวเตอร์จะทาการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จานวนหุ้นรวมกันเท่ากับ [] หุ้น พร้อมทั้ง
สุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสารองไว้ (“ผู้จองซื้อรายย่อยสารอง (Waiting List)”)
เรียงตามลาดับ เพื่อใช้ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรแต่มิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
วิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่มคัดเลือกแต่ละรายจะ
ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ตามจานวนที่จองซื้อ ซึ่งกาหนดเป็นจานวนขั้นต่า [] หุ้น และจะต้องเป็น
จานวนทวีคูณของ 100 หุ้น แต่มีจานวนไม่เกิน [] หุ้นต่อหนึ่งราย ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการ
จัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เท่ากับจานวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่า
จานวนที่จองซื้อหรือจานวนจองซื้อขั้นต่าที่กาหนด
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เป็นจานวนน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อหรือจานวน
จองซื้อขั้นต่าที่กาหนดหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่า
จองซื้อหลักทรัพย์ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร ตามรายละเอียดในข้อ 5.9
(ง) สาหรับกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการจองและการ
ชาระเงินค่าจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอ
สงวนสิทธิในการตัดสิทธิการได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อรายย่อยรายนั้น และจะจัดสรร
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 15
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หลักทรัพย์ในส่วนที่ตัดสิทธิดังกล่าวให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยสารอง (Waiting List) ตามลาดับ จนกว่า
จะครบตามจานวนที่จัดสรรไว้สาหรับผู้จองซื้อรายย่อยที่ถูกตัดสิทธิ
(จ) ผู้ที่ยื่นความจานงจองซื้อหลักทรัพย์และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ไว้แล้ ว จะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย์และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3
(ฉ) รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เว็บไซต์ www.settrade.com ภายในเวลา
[] น. ของวันที่ []
6.7

วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อ
6.7.1 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่าจานวน [] หุ้นและเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่อ อกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่า งลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน
นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่ หมดอายุ ของผู้ มีอานาจลงนามของนิติบุค คลดังกล่าว พร้อมรั บรองสาเนา
ถูกต้องสาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทา
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 16
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หรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของ
เอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หน่วยงานอื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่ งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ดาเนินการ
จองซื้อแทน
สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื้อมอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการจองซื้อ
แทน ที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็นไป
ตามประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และ
ประทับตราสาคัญนิติบุคคล (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
เอกสารการแสดงตนของนั กลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ประสบ
ความสาเร็จสูงสุด
(ข)

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้ อสามารถจองซื้ อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก)
พร้อมชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญตามข้อ 5.7.1 (ค) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายภายในระยะเวลาจองซื้อคือตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชาระเงิน
ดังนี้
-

หากจองซื้อในวันที่ [วัน เดือนปี] เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ [วัน เดือนปี] เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงิน ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จอง
ซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายโดยชาระเป็น (1) เช็คดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลง
วันที่ไม่เกินวันที่ [] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
เดียวกันภายในวันทาการถัดไปหรือ (2) ชาระโดยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายจะกาหนดต่อไป
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 17
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-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
ตามจานวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย โดยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่านระบบ
บาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น

-

ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อดาเนินการชาระค่าจองซื้อมากกว่าครั้งเดียว เพื่อให้เต็มตามจานวนที่
จองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับค่าจองซื้อดังกล่าว
(ง)

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการ ตามข้อ 5.7.1 (ข) แล้วจะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิปฏิเสธ
หรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วน ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.1 (ก) ถึง (ค)

6.7.2 สาหรับบุคคลทั่วไป
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่าจานวน [] หุ้นและเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหลักทรัพย์ตามวิธีการจองซื้อหลักทรัพย์ ดังต่อไปนี้
(ก)

การจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิ ติบุคคล ใบจองซื้อจะต้อง
ลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
-

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์
ได้ทาการประเมินแล้ว (ทั้งนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 63/2552
เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และการค้า
หลักทรัพ ย์ที่มิใช่ตราสารแห่งหนี้หรื อหน่ วยลงทุน ในกรณี ที่ผู้จองซื้ อเป็นนักลงทุน
สถาบัน หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายหรือ
บริ ษัทหลักทรั พ ย์ อื่น ซึ่ ง เคยได้ ทาแบบประเมิ น ความสามารถในการรั บความเสี่ ย ง
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึง วันจองซื้อ ผู้จองซื้อไม่ต้องแนบแบบประเมิน
ดังกล่าวเพื่อประกอบการจองซื้อ)

-

เฉพาะกรณี ที่ผู้จองซื้อแสดงความประสงค์ จะให้คืนเงินส่ วนต่า งของราคาเสนอขาย
สุดท้ายกับราคาจองซื้อเข้าบัญชีธนาคาร ผู้จองซื้อต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร
ประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปดดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 18
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หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสาเนา
แสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแส
รายวัน) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
เจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น
-

เอกสารประกอบการแสดงตน มีดังต่อไปนี้
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือ
ในกรณีที่บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไม่หมดอายุ และ
สาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่น
ใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราส าคั ญของนิ ติบุคคล (ถ้า มี ) พร้ อมแนบส าเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่
ออกไม่เกิน 12 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลดั งกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วต้องได้รับการ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 19
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รับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อ
ของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูต
ไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสาเนาใบ
ต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
หากผู้ จองซื้ อเป็นผู้ ที่มีบัญชี ซื้อขายหลักทรั พ ย์ หรื อเปดด บัญชี อื่น ๆ กั บผู้ จัด จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) แล้ว ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ ผู้
จองซื้ อ ดั ง กล่ า วไม่ จ าเป็ น ต้ อ งแนบเอกสารKYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัด เจน พร้ อมลงลายมื อชื่ อผู้จองซื้ อให้แก่ผู้ จัด จาหน่ า ยหลักทรัพ ย์ เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบใบจองซื้ อ โดยผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ โดยยื่ น ใบจองซื้ อ และเอกสาร
ประกอบการจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ []
ถึงวันที่ []
ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา
เอกสารการแสดงตนของนักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้การเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้ง
นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
(ข)

การจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด (เฉพาะ
รายที่เปดดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ ซึ่งได้แก่ []) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนดซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 20

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด ภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละราย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
(Password Login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
ในหนังสือชี้ชวนของบริษัทและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองว่า
เข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้อง
แนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แ ต่ละรายจะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ห รื อ หนั ง สื อ ชี้ ช วนจากเว็ บ ไซต์ ข องส านั ก งาน ก.ล.ต. ที่
www.sec.or.thโดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ของผู้จัดจาหน่ายthโดยผู้
จอ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 (เฉพาะรายที่เปดดรับจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์
ซึ่งได้แก่ []) ภายในระยะเวลาจองซื้อ
(ค)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการ
ลงทุน (Investment Consultant : IC) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1
หรือ 5.2.2 (เฉพาะรายที่เปดดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ []) แต่ละรายได้
กาหนด โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทป ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้ จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทาการจองซื้อ ซึ่งได้
ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้
ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีนับจนถึงวันจองซื้อ
โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพี ยงพอและสามารถตรวจสอบ
ความมีตัวตนของผู้จองซื้อได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุ้นสามัญในหนังสือชี้ชวนของบริษัท และ/หรือเอกสารข้อมูลสรุป (Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ ชวน
ดั งกล่า ว โดยผู้ จ องซื้ อไม่ ต้อ งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้ อ ทั้งนี้ ผู้ จัด จาหน่ า ย
หลั ก ทรั พ ย์ แ ต่ ล ะรายจะจั ด ให้ มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนและ/หรื อ เอกสารข้ อ มู ล สรุ ป ( Executive
Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือหนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์
ของสานักงานก.ล.ต. ที่ www.sec.or.thโดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งจานวนหลักทรัพย์ที่ได้รับ
การจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหลักทรัพย์ที่
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 21
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จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหลั กทรัพย์วิธีการและวันที่ต้อง
ชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้ จองซื้ อสามารถศึ กษาข้ อมู ลเกี่ ย วกั บการเสนอขาย
หลักทรัพย์ในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือ
หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต.ที่ www.sec.or.th
-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศั พ ท์บันทึกเทป เช่ น การสอบถามเลขที่บัญชี ที่ผู้ จองซื้ อมี กับผู้ จัด จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ หรือเลขประจาตัวประชาชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใช้ชาระโดย
วิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น

-

ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ใน
หนังสือ ชี้ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว

-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการ
จองซื้ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์บั นทึ กเทป ต้อ งบัน ทึก ค าสั่ งการจองซื้ อผ่ า นระบบที่ ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ โดยผู้จอง
ซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปได้ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด (เฉพาะรายที่เปดดรับจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทปซึ่งได้แก่ []) ภายในระยะเวลาจองซื้อ
หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่ านทางระบบออนไลน์ (Online) และระบบ
โทรศั พ ท์ บั นทึ ก เทปได้ ผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ โดยยื่ น ใบจองซื้ อ พร้ อ มเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ตามวิธีการที่ระบุในข้อ 5.7.2 (1) (ก) พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุ
ไว้ข้างต้น

(2)

หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการ
หลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทางาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
ซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์พร้อมเอกสารจองซื้อ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 22
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อื่น ๆ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะนาส่งข้อมูลที่ระบุข้างต้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือ
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน ผู้เสนอขายขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียด
ที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผู้จองซื้ออาจไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้เริ่มซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(3)

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานหรือสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
แต่ละราย หรือผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตามวิธีการที่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายได้กาหนด ภายในระยะเวลาจอง
ซื้อ

(4)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่า จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชาระเงิน
ดังนี้
-

หากจองซื้อในวันที่ [] เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. และวันที่ [] เวลา 09.00 น. ถึง 12.00 น.
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วง
ราคาที่เสนอขาย โดยชาระเป็น (1) เช็คดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไม่เกิน
วันที่ [] เท่านั้น และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายใน
วันทาการถัดไป หรือ (2) ชาระโดยการโอนเงินหรือโดยการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ (3) ถอนเงินจากบัญชีเงินสดของผู้
จองซื้อที่ฝากไว้กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่จะทาการจองซื้อเพื่อชาระค่าจองซื้อ

-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น.ของวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ ครั้งเดียว
เต็มตามจานวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขาย โดยการโอนเงินหรือโดยการ
โอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านั้น

-

ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สาหรับการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็ค (ถ้ามี)

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ด้วย (1) เช็คดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค ให้ขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชีจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะกาหนดต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังเช็คดร๊าฟท์หรือแคชเชียร์เช็ค (2) การโอนเงิน
ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหลักทรัพย์ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะกาหนดต่อไป ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 23

บริษทั สยามแม็คโคร จากัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายที่ผู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละราย จะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ในส่วน
ของตนให้กับบริษัทต่อไป อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อดาเนินการชาระค่าจองซื้อมากกว่าครั้งเดียว
เพื่อให้เต็มตามจานวนที่จองซื้ อ ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการพิจารณารับค่าจองซื้อ
ดังกล่าว
(5)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยยื่นใบจองซื้อได้ที่สานักงาน สาขา หรือจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์
(Online) หรือจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ตามวิธีหรือขั้นตอนการจองซื้อของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์แต่ละรายได้กาหนด ภายในระยะเวลาจองซื้อของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ได้เปดด
ช่องทางในการจองซื้อไว้ให้
-

กรณีจองซื้อผ่านการยื่นใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
ถึง 16.00 น. ของวันที่ [] ถึง []

-

กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลา [] น. ของวันที่ []

-

กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลา [] น. ของวันที่ []

(6)

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 หรือ 5.2.2 แต่ละรายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ จะนาเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเรียกเก็บเงิน
และจะตัดสิทธิการจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรีย กเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ได้ทันตามกาหนดการจองซื้อ หรือผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเป็นเงินค่า
จองซื้อภายในเวลาที่กาหนด ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (3)

(7)

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละราย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่
ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 (1) ถึง (5) ได้
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6.7.3 สาหรับผู้จองซื้อรายย่อย
ผู้จองซื้อประเภทผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหลักทรัพย์ขั้นต่าจานวน [] หุ้น และเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ100 หุ้นโดยผู้
จองซื้ อ สามารถยื่ น ใบจองซื้ อ และเอกสารประกอบการจองซื้ อ พร้ อ มช าระเงิ นค่ า จองซื้ อ ได้ ที่
สานักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามข้อ 5.2.3 โดยเอกสารประกอบการจองซื้อมี
ดังต่อไปนี้
-

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ได้ทา
การประเมินแล้ว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อขอรับได้ที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละราย ตามที่ ระบุไว้
ในข้อ 5.2.3

-

เฉพาะกรณีที่ผู้จองซื้อแสดงความประสงค์จะให้คืนเงินส่วนต่างของราคาเสนอขายสุดท้ายกับ
ราคาจองซื้ อเข้ า บัญชีธนาคาร ผู้ จองซื้ อต้องแนบส าเนาสมุ ด เงิ นฝากธนาคารประเภทบัญชี
ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันที่เปดดไว้กับธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย หน้าที่มีชื่ อผู้จองซื้อ
และเลขที่บัญชีเงินฝาก (กรณีที่เป็นบัญชีออมทรัพย์) หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของ
รายการบัญชี (Bank Statement) (กรณีที่เป็นบัญชีกระแสรายวัน) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง ทั้งนี้ ชื่อผู้จองซื้อต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น

-

เอกสารประกอบการแสดงตน มีดังต่อไปนี้
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณี
ที่บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมจากผู้ปกครอง สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ที่ยัง ไม่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว
สาเนาหนังสือเดินทางหรือสาเนาใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
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สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนั งสื อเดิ นทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยั งไม่ หมดอายุ ข องผู้ มีอานาจลงนามของนิ ติบุค คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็น
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 1 ปี
นั บ จนถึ ง วั น ยื่ น ใบจองซื้ อ พร้ อ มลงนามรั บ รองส าเนาถู ก ต้ อ งโดยผู้ มี อ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรื อ
สาเนาหนั งสื อเดิ นทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยั งไม่ หมดอายุ ข องผู้ มีอานาจลงนามของนิ ติบุค คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง แล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความ
ถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่น
ใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุ ไม่เกิน 1 ปีนับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสาเนาใบ
ต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ โดยยื่ น ใบจองซื้ อได้ ที่ ส านั กงานใหญ่ห รื อสาขาของตัว แทน
จาหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาจองซื้อตามเวลาทาการของสานักงาน
ใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้น จนถึงเวลา 15.30 น. ของวันสิ้นสุดระยะเวลาจอง
ซื้อ ทั้งนี้ รายละเอียด ระยะเวลาจองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3แต่ละ
รายกาหนด อาจมีความแตกต่างกัน ผู้จองซื้อจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่
ละรายจะกาหนด
(2)

หากผู้จองซื้อประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์ฝากหลักทรัพย์ โดยการฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกหมายเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) ผู้จองซื้อมีหน้าที่ต้อง
ดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการ
หลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมริกันที่มีรายได้จากการทางาน หรือลงทุนในประเทศอื่น ๆ โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจอง
ซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
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ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น
พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์พร้อมเอกสารจองซื้อ
อื่น ๆ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะนาส่งข้อมูลที่ระบุข้างต้นให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือ
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่
ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน ในกรณีนี้ ผู้จองซื้ออาจไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรร
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้ น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นได้
เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
(3)

เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาของตัวแทนจาหน่าย
หุ้นตามข้อ 5.2.3 ภายในระยะเวลาจองซื้อ

(4)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดยมีวิธีชาระเงิน
ดังนี้

(5)

6.8

-

หากจองซื้อในเวลาทาการของสานักงานใหญ่และแต่ละสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้นของ
วันที่ [] ถึง 12.00 น.ของวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตาม
จานวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขายเบื้องต้นโดยชาระเป็น (1) เช็คดร๊าฟท์
หรือแคชเชียร์เช็คเพียงฉบับเดียว ลงวันทีไ่ ม่เกินวันที่ [] เท่านั้น พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง เช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป หรือ (2)
ชาระด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน

-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
ตามจานวนที่จองซื้อที่ราคาสูงสุดของช่วงราคาที่เสนอขายเบื้องต้นด้วยเงินสด หรือการโอน
เงินเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ชาระค่าจองซื้อหลักทรัพย์แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ทั้งนี้ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 มีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.3 (1) ถึง
(4) ได้

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เ สนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
บุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและ/
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หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย ที่จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรร
หลักทรัพย์ที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.1 และ 5.6.2 และ 5.6.3
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อจะได้รับเงินค่าจองซื้อคืน ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.9
6.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์สาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปและผู้จองซื้อรายย่อย
(ก)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต่ากว่าราคาจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.3 จะดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ โดยไม่มี
ดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จองซื้อทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อได้ระบุให้ไว้ในใบจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ราย
นั้น ๆ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้ จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคา
จองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบั ญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อได้
ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใจข้อ 5.2.3 จะดาเนินการคืนเป็นเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อและส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้
จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อ
ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับ
ราคาจองซื้อที่ยังไม่ได้รับคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืนเงิน
ส่วนต่างค่าจองซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อแล้วโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร
ประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือจัดทาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อ
ระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแส
รายวั นของผู้ จองซื้ อตามข้ อ มู ลที่ร ะบุไ ว้ ในใบจองซื้ อ หรื อส่ ง เช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื อ ดร๊ า ฟท์ คื นทาง
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 28
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ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินส่วนต่างค่าจอง
ซื้อระหว่างราคาเสนอขายสุดท้ายกับราคาจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์ไม่ครบตาม
จานวนที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อรายนั้น ๆ ผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ ผู้ที่จองซื้อ
ทุก รายที่ จ องซื้ อ ผ่ า นตน โดยวิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ตามที่ ผู้ จ องซื้ อ ได้ ร ะบุ ใ ห้ ไ ว้ ใ นใบจองซื้ อ กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์รายนั้น ๆ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียก
เก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ยกเว้นในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน
ของผู้จองซื้อได้ ตามข้อมูลที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรั พ ย์ ตามที่ร ะบุไ ว้ในข้ อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ ายหุ้น ตามที่ร ะบุไ ว้ใจข้ อ 5.2.3 จะ
ดาเนินการคืนเงินเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุใน
ใบจองซื้อและส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือ
เช็คต่างธนาคาร
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถดาเนินการคืนเงินส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร หรือได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์
ไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหลั กทรัพย์ที่
ไม่ได้รับจัดสรร และยังไม่ได้รับคืนนับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับคืน
เงินแล้ว โดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวันของผู้จองซื้อ หรือ
จัดทาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ส่งทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ หากได้มีการโอนเงินคืนเข้าบัญชีธนาคารประเภทออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ของผู้จองซื้อ
ตามข้อมูลที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือส่งเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ คืน ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินคืนแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ หน้าที่ 29
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(ค)

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหลักทรัพย์เนื่องมาจากไม่สามารถเรียกชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ตามเช็คที่จ่ายค่าจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัด จาหน่ า ยหลักทรั พ ย์ ตามที่ร ะบุไ ว้ในข้ อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ า ยหุ้นตามที่ร ะบุไ ว้ใน
ข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อจะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ ผู้จอง
ซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องมาจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจอง
ซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าว
คืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ

(ง)

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย์
(1)

กรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้เสนอขาย และ/
หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกเสนอขายหลักทรัพย์และจัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้นหลักทรัพย์ทันที

(2)

กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้ผู้เสนอขายหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลั กทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ
5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน 5 วันทาการ นับ
แต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 ที่
รับจองซื้อหลักทรัพย์จากผู้จองซื้อหลักทรัพย์ที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวจะดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจ่ายเป็นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน
14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาจองซื้อ หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (2) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่
สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3
รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอั ตราร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนนับจากวันที่พ้น
กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่า
กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อ
หลักทรัพย์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ
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ได้ รั บ เงิ น จองซื้ อ คื น แล้ ว โดยชอบ และผู้ จ องซื้ อ จะไม่ มี สิ ท ธิ เ รี ย กร้ อ งดอกเบี้ ย และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนคืนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญ
หายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ
5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 และ
5.2.2 และตัวแทนจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.3 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหลักทรัพย์ที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบการ
ซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) อันเป็นผลให้ผู้ จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพ ย์
แห่งประเทศไทยได้ทันที ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ขอรับหลักทรัพย์เป็นใบหุ้น ซึ่งจะทาให้ผู้จองซื้อ
ไม่สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รั บฝากหลักทรัพย์
(Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้อมีบัญชีซื้อขายอยู่ ในกรณีนี้นายทะเบียนหลักทรัพย์ คือ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัดจะดาเนินการออกใบหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับจัดสรรในชื่อของ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ตามที่
บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากอยู่ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์
ตามที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันปดดการจองซื้อหลักทรัพย์ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรร
จะสามารถขายหลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ทันที ในกรณีนี้ ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อ
จะต้องตรงกั บชื่อบัญชี ซื้อขายหลักทรั พย์ ที่ผู้ จองซื้ อประสงค์ ที่จะฝากหลักทรัพ ย์ ไว้ในบัญชี ของบริ ษั ท
หลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นบริษัทขอสงวนสิทธิในการส่งมอบหลักทรัพย์ โดยออกใบหุ้นตามจานวนที่
ได้รับการจัดสรรในนามของผู้จองซื้อและจัดส่งใบหุ้นให้ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้บนใบจองซื้อหุ้นภายใน 15
วันทาการนับแต่วันปดดการจองซื้อหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อแทน

(ข)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหลักทรัพย์ประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account: A/C 600) กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนา
หลักทรัพย์ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด” และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อฝากไว้และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปดดการจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขาย
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หลักทรัพย์ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีและหากผู้จองซื้อรายใดต้องการถอนหุ้นสามัญ
ดังกล่าวออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
ในกรณี นี้ ผู้ จ องซื้ อ หุ้ น จะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ในเอกสารประกอบการจองซื้ อ ได้ แ ก่ “เอกสารเพิ่ ม เติ ม
ประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer
Account) เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อม
ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล และนาส่งให้ผู้จัดจาหน่ายพร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ ทั้งนี้ หากผู้จอง
ซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือนาส่งแบบสอบถามสาหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน
บริษัทขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นในนามผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จอง
ซื้อแทน
(ค)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอให้อ อกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อบริษัทโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะ
ดาเนินการจัดส่งใบหุ้นตามจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทาการนับแต่วันปดดการจองซื้อหลักทรัพย์ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
ไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลัง
จากที่หุ้นได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ร ะบุเ ลือกกรณีใดกรณีหนึ่ งในใบจองซื้ อ ผู้ เสนอขายขอสงวนสิทธิ ในการส่ งมอบ
หลักทรัพย์ โดยออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.10 (ค.) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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