บริษัท เอทีพี 30 จํากัด (มหาชน)

6. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูลงทุนอยางเปนธรรมและเพื่อใหการเสนอ
ขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [•]
[•]
โทรศัพท [•]
โทรสาร [•]
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย [•]
[•]
โทรศัพท [•]
โทรสาร [•]
บริษัทหลักทรัพย [•]
[•]
โทรศัพท [•]
โทรสาร [•]
บริษัทหลักทรัพย [•]
[•]
โทรศัพท [•]
โทรสาร [•]
6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 160,000,000 หุน ในราคาหุนละ [•] บาท ตามสัดสวนการ
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เสนอขายหุนสามัญที่ปรากฎในขอ 1.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.8 เมื่อเกิดเหตุการณ
ตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้ง
ในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.8
6.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ [•] บาท โดยจะชําระภายใน 3 วันนับจากวันปดรับการเสนอขาย
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินทีบ่ ริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
หุนที่เสนอขายตอประชาชนจํานวน 160,000,000 หุน ในราคาหุน ละ [•] บาท
[•]
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
[•]
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
[•]
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ
[•]
หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
6.3.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
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[•]
[•]
[•]
[•]
[•]

บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
บาท
[•]
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
บาท
[•]
คาใชจา ยอื่นๆ ประมาณ**
บาท
[•]
รวมคาใชจา ยทั้งสิ้น
บาท
[•]
หมายเหตุ : คาใชจา ยขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปน
ตน
6.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายหลังการลงนามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และไดนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลวจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษทั
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายหลังการลงนามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และไดนําสงใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยเรียบรอยแลวจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด
(Download) หนั ง สื อ ชี้ช วนซึ่ ง มี ข อมู ล ไม แ ตกตา งจากหนั งสื อ ชี้ ช วนที่ ยื่น ต อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
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6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัทตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว
ทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพยลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลที่
บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการ
จัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 3 หนา 3
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เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจ ัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
รวมทั้งสิ้น

:
:
:

[•] หุน
[•] หุน
[•] หุน

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
6.5.1 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ไดหากจัดเตรียมเอกสารไมครบถวน และหากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
หากจัดเตรียมเอกสารไมครบถวน และหากยอดจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมดี ังตอไปนี้
6.6.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจดั จําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองปฏิบัติตามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อตามที่กําหนด หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา
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ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :
1) สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ
สําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
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4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และไดดําเนินการ
จั ด ทํ า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด เก็ บ ภาษี บุ ค คลสหรั ฐ อเมริ ก า (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แลว ผูจองซื้อจะตองดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และ
จัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว โดยไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซื้อใหแกผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ยกเวนกรณีผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ
เปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่นซึ่งไมใชผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะตอง
จัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว พรอมกับแนบเอกสารตามวิธีการจองขอ 6.6.1 (ก)
สําหรับผูจองซื้อทุกประเภท ประกอบใบจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เพื่อ
เปนหลักฐานสําหรับขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อขาพเจา ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่
ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” พรอมลง
ลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนตาม
กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ตองกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพิ่มเติมดวย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ โดยจัดสงใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 6.2 ซึ่งหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่
สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบออนไลน (Online) จะสามารถกรอกเอกสารดังกลาวผาน
ระบบออนไลนไดโดยไมตองลงลายมือชื่อจริง
 การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบออนไลน (Online) ไดแก []
จะสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถ
ใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2
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ป และไดดํ าเนิน การจั ดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดว ยการจัดเก็ บภาษี บุคคล
สหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act : FATCA) กับกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 กอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนาย
หลั ก ทรั พ ย ต ามข อ 6.2 ที่ ส ามารถให บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ น ผ า นระบบออนไลน จ ะต อ งมี ก าร
ควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู
จองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตอง
ยืนยันวาไดศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลว
ก อ นการส ง คํ า สั่ ง จองซื้ อ ผ า นระบบออนไลน และยิ น ยอมผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบออนไลนจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน
และเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website)
ของตน
 การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุน/ผู
ติดตอผูลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีนี้
ได ไดแก [] โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึง่ ผานขั้นตอนการรูจกั ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และไดดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบคุ คลสหรัฐอเมริกา
(US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับกับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 กอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ
6.2
ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีนจี้ ะตองมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยัน
วาไดศกึ ษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลวกอนการ
จองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถ
ใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีนจี้ ะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของ
หลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของตน โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจอง
ซื้อหุนผานวิธีนี้ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพท
บันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรรราคาที่เสนอขายจํานวนเงินที่ตองชําระ การ
ฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษา
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนผ า นเว็ บ ไซต
(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
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ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจอง
ซื้อหุนผานวิธีนี้ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน
เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary)
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจอง
ซื้อหุ นผ านวิธี นี้ เมื่อ รับ คํา ยืนยั นพรอ มรายละเอีย ดการจองซื้อ ผา นทางโทรศัพ ท
บันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่จัดเตรียมไว โดยระบบจะแสดง
ขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การของซื้อผานระบบ
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา เว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยของผูจองซื้อแตละรายไดเปดชองทางในการ
จัดสรรไวให
- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3]
- กรณีจองผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของ วันที่ [วันที่ 1] ของวันที่ [วันที่ 3]
- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงิน
ที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ ไ ด เ ป ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามข อ 6.2 ที่ ไ ด
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
2) ในกรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 6.2 ไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จอง
ซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น โอนเข า บั ญ ชี ข องผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ต ามข อ 6.2 ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ตามขอ 6.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แตละราย จะดําเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจอง
ซื้อหลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระ
เงินคาจองผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ได ผูจองซื้อสามารถชําระ
เงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [วันที่ 1] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
[วันที่ 2] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดรา ฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงิ นไดจากสํานัก หักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [วันที่ 1] หรือ
วันที่ [วันที่ 2] เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น
และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
ใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [วันที่ 2]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 2] และวันที่
[วันที่ 3] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน (Good Fund) เทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย
จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีผูออกหลักทรัพย
ตอไป
- ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจอง
ซื้อทุกรายเขาบัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของ
ผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
4) ระยะเวลาการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระไดดังนี้
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่
ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
สามารถชําระไดเฉพาะตามเวลาทําการของบริษัทหลักทรัพยตามรายละเอียดในขอ
(ค) 1) 2) และ 3)
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
หุนตามขอ 6.6.1 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงาน
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา
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09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3] ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบ
ออนไลน (Online) และผูจองซื้อผ านทางโทรศัพทบั นทึกเทป ที่ ชําระคาจองซื้อผ านเงิ นโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีดังกลาว โดยผู
จองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 แตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.6.1 (ก) – (ง) ได
6.6.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษทั
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 100 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อตามที่กําหนด หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด
ดังตอไปนี้
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
1) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :
1) สําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
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1) สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอม
ลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือ
สําเนาใบตางดาว (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
1) สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
พรอมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือสําเนาใบตางดาว (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกลาว พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
2) ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถาม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการ
การจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 และไดผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จํ า หน า ยตามข อ 6.2.1 แล ว ภายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป และได ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า
แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่
อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 แลว ผูจองซื้อจะตองดําเนินการกรอกใบ
จองซื้อหุน และจัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว โดยไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบใบ
จองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ยกเวนกรณีผู
จองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับบริษัทหลักทรัพยอื่นซึ่งไมใช
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 จะตองจัดสงใบจองซื้อที่ลง
นามเรียบรอยแลว พรอมกับแนบเอกสารตามวิธีการจองขอ 6.6.1 (ก) สําหรับผูจองซื้อทุก
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ประเภท ประกอบใบจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 เพื่อเปนหลักฐานสําหรับขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริง
เกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อขาพเจา ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่
ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account)” พรอมลงลายมือ
ชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนตามกฎหมาย
FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลตองกรอก
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติม
ดวย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ โดยจัดสงใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามขอ 6.2.1 ซึ่งหากผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบออนไลน
(Online) จะสามารถกรอกเอกสารดังกลาวผานระบบออนไลนไดโดยไมตองลงลายมือชื่อจริง
 การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผาน
ระบบออนไลน (Online) ไดแก [] จะสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผาน
ระบบนี้ได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ซึ่งผานขั้นตอน
การรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและ
รับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และไดดําเนินการ
จั ด ทํ า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด เก็ บ ภาษี บุ ค คลสหรั ฐ อเมริ ก า (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 กอนการจองซื้อ
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถใหบริการ
จองซื้อหุนผานระบบออนไลนจะตองมีการควบคุมดูแลการ จองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน
(Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary)
หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผานระบบออนไลน และยินยอม
ผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของหลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า ว โดยผู จ องซื้ อ ไม ต อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่
สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบออนไลนจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูล
สําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของตน
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 การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อ
หุนผานวิธีนี้ได ไดแก [] โดยผูจองซื้อจะต องเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1
ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและ
รับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 แลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป และไดดําเนินการ
จั ด ทํ า แบบสอบถามเกี่ ย วกั บ กฎหมายว า ด ว ยการจั ด เก็ บ ภาษี บุ ค คลสหรั ฐ อเมริ ก า (US
Person) ที่อยูนอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 กอนการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู
จองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเปนที่
เรียบรอยแลวกอนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว
โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับ ประกั นการจํา หนา ยตามขอ 6.2.1 ที่ส ามารถให บริ การจองซื้อ หุน ผ านวิธี นี้จ ะจั ดให มี
หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary)ในเว็บไซต
(Website) ของตน โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีนี้ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแก
ผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรรราคาที่เสนอขาย
จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบ
วาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนผ า นเว็ บ ไซต (Website) ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายหรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ
6.2.1 ที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีนี้ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใช
ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญของหลักทรัพย (Executive Summary)
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของบริษัทผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามข อ 6.2.1 ที่ ส ามารถให บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ น ผ า นวิ ธี นี้ เมื่ อ รั บ คํ า ยื น ยั น พร อ ม
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รายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผาน
ระบบที่จัดเตรียมไว โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อ
ผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการของซื้อผานระบบ
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อได ที่สํานั กงาน สาขา และเว็ บไซต (Website) ของผูจัด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตามที่เปดชองทางในการจัดสรรไว
ให
(1) กรณีจองซื้อผ านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คื อ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3]
(2) กรณีจองผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ของวันที่ [วันที่ 3]
(3) กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3]
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหัก
จากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ
ที่ ไ ด เ ป ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(2) ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ตัดเงินจาก
ระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ไมผาน
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขา
บัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
ภายในระยะเวลาที่กําหนดเทานั้น พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดการการจัด
จําหนา ยและรั บประกัน การจํา หน ายตามขอ 6.2.1 โดยผู จัดการการจั ดจํา หน ายและ
รับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
(3) ในกรณี ที่ผู จ องซื้อ ไมไ ด มีบั ญชี จ องซื้ อกั บผู จั ดการการจั ดจํ า หน ายและรั บประกั นการ
จําหนายตามขอ 6.2.1 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคาจองผาน
ระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ได ผู
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จองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระ
เงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [วันที่ 1] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
[วันที่ 2] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
ที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [วันที่
1] หรือวันที่ [วันที่ 2] เทานั้น และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อ
เทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือ
ชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [วันที่ 2]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 2] และวันที่
[วันที่ 3] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน (Good Fund) เทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีด
ครอมเฉพาะสั่งจายบริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
- ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิ
การจองซื้ อหุ นสามั ญของผู จองซื้ อรายที่ ธนาคารไม สามารถเรี ยกเก็ บเงิ นตามเช็ ค
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(4) ระยะเวลาการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระไดดังนี้
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินที่
ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 เช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท สามารถชําระไดเฉพาะตามเวลาทําการของบริษัท
หลักทรัพยตามรายละเอียดในขอ (ค) 1) 2) และ 3)
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามขอ 6.6.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ
หุนตามขอ 6.6.2 (ค) มายื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและชําระเงินคาจองซื้อหุนไดที่สํานักงาน
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ตามสถานที่ที่ไดระบุไวใน
ขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3] ยกเวนผูจอง
ซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อ
ผานเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจาก
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่สามารถ
ใหบริการจองซื้อหุนผานวิธีดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการ
จองซื้อ
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(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.6.2 (ก) – (ง) ได

6.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หากมีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหตามที่ระบุในขอ 1.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่
ระบุในขอ 6.2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่ระบุไวในขอ 6.6 สําหรับผูที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับคืนเงินคาจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 6.8
6.8 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
6.8.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดํา เนิ นการให มีก ารสง มอบเงิน คา จองซื้อ หุน คืน ให แก ผูจ องซื้อ ที่ไ มไ ดรั บ การจั ดสรร โดยไม มีด อกเบี้ ยหรื อ
คาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจองซื้อใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซื้อไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.8.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
คืนเช็คคาจองซือ้ หุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็ค
คาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปน
ผูรับจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองคา
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ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อในการที่ผูจอง
ซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
6.8.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไมครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนคืนใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
ตามจํานวนที่จองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อ ในกรณีที่ผูจองซื้อใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2
รายที่เปนผูรับจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงิน
คาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
หรือโอนเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หาก
เกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.8.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัด
จําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณี เ กิ ด เหตุ ก ารณ อื่ น ใดที่ ทํ า ให บ ริ ษั ท ที่ อ อกหลั ก ทรั พ ย ต อ งระงั บ หรื อ หยุ ด การเสนอขาย
หลักทรัพยหรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่
เปนผูรับจองซื้อ ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจอง
ซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจอง
ซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน หรือโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อ ในกรณีที่ผูจองซื้อใหรายละเอียดบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
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ขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากการปดจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข)
ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดตามกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ
6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงคืนได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการ
สงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน หรือโอนเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อ หรือโอนเขาบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 รายที่เปน
ผูรับจองซื้อจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9

วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยฯไดจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุน
สามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 15 วัน นับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไว
กับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
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ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ (ข) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ (ก) แทน
(ค) ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ หุ น ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของบริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่
ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อ
และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 ทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุ นสามัญ ที่ไดรั บการจั ดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันที ที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และ
หากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชี
ดังกลาว อาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ในวันแรก
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไวในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออก
ใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ (ก)
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