บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหำชน)

6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรร
วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหา หรืออุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่างเป็นธรรม และเพื่อทาให้
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
6.2 ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
(“ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ” ในที่นี้และที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้หมายความถึง “ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย”)
6.3 เงื่อนไขและค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
และ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท เป็นจานวนรวม [] หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลง
ยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
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(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างมี นัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ
หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
หรือ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รัฐบาล
หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุน้
ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัท โฮม พอตเทอรี่ จากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ [] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะ
ชาระให้ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
6.3.3 จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น
ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทจะได้รับ
หุ้นที่เสนอขายจานวน [] หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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6.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์*
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสาหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
ค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาหนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
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** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6.5 วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่
สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอ
ขายในวันทาการของสานักงานของผู้จัดจาหน่ายตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลัก ทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ
6.6 วิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ผู้จัดจาหน่า ยหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่
จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมบริษัทใหญ่และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลของบริษัทที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัท
ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัด
จาหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรร
หุ้นสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด จะถูกจัดสรรให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตามเงื่อนไขที่ระบุอยู่ในสัญญาแต่งตั้งผู้ จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตาม ข้อ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ใหม่ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้ นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจั ด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ ผู้มี อุป การคุ ณ ของผู้ จั ด จ าหน่ ายหลั ก ทรั พ ย์ ให้ อ ยู่ ใ นดุลยพิ นิ จ ของผู้ จั ด จ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการ
คุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิใน
การปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธ
การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณ
ของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวน
สิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.7 วันและวิธีกำรจองและชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.7.1.1 วิธีกำรจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็น
จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้
ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
โดยสามารถจองซื้อได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ แบบฟอร์ม การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่าน
ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายนั้นๆ หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้ว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยลงนามยืนยันในเอกสารการ
จองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (ที่
ยังไม่หมดอายุ ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฏหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตร
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ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้ง
บริษัท(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่
ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรอง
ความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ ประสงค์ ฝากหุ้ นในบัญชี ของบริษัท ผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 มีหน้าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติ
อเมริกันที่มีรายได้จากการทางานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ได้แก่ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝาก
เข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล
ธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล และเอกสาร “แบบสอบถามส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้ อ ผ่า นช่ อ งทางเว็บ ไซต์ ผู้จั ดจ าหน่ ายและรับ ประกัน การจาหน่ า ย ได้ แ ก่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ [] โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายก่อนการจองซื้อ และ/หรือกับบริษัท
หลักทรัพย์อื่น ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ (User Name) และ
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รหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพย์ดังกล่าวในระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้ง
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
และเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ ของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละราย
กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ [] โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และ/หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะต้องมี
การควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์
(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูล
และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจอง
ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวน
เงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถ
ศึ ก ษาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ้ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของหลั ก ทรั พ ย์ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
(Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้
แนะนาการลงทุน เป็นต้น
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 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียด
การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่ผู้จัดการการจัด
จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย และ/หรื อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน
วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถ
ทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
6.7.1.2 ระยะเวลำในกำรจองซื้อ: โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน สาขา
และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ภายในระยะเวลาการจองแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจอง
ซื้อไว้
-

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00
น. ของวันที่ [] ถึงเวลา 16.00 น ของวันที่ []

-

กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่
เวลา 9.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลา 16.00 น ของวันที่ []

-

กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลา 16.00 น ของวันที่ []

6.7.1.3 วิธีกำรชำระค่ำจองซื้อ ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดังนี้
(1)

ผู้จ องซื้ อ จะต้ องช าระเงิ น ค่า จองซื้ อครั้ งเดี ยวเต็ มตามจ านวนที่จ องซื้ อ โดยช าระเป็น เงิน โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้ง นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทา
ได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(2)

ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
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ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้ อ 6.2 พร้ อ มส่ ง หลั ก ฐานการโอนเงิ น มายั ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ โดยผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์แต่ละราย จะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มี
บัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความ
ประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ
ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ [] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [] ระหว่าง
เวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ
โดยชาระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทา
การ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [] หรือ [] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่
ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [  ]
 หากทาการจองซื้อระหว่างเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ [] หรือ จองซื้อในวันที่ []
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 พร้ อมทั้งเขียนชื่ อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ ติดต่อได้ไว้ด้ านหลัง โดยผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้น []”
6.7.1.4 กำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรจองซื้อสำหรับกำรจองซื้อสำหรับกำรกรอกใบจองซื้อ
เท่ำนั้น ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ
6.7.1.3 มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [] วันที่ [] และวันที่ [] โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผูจ้ อง
ซื้อผ่ านทางโทรศั พท์บั นทึ กเทป ที่ช าระค่า จองซื้อ ผ่า นเงิ นโอนอั ตโนมั ติ (หรื อที่เ รีย กว่ า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
6.7.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและดาเนินการตามข้อ 6.7.1.4 แล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1.1 – 6.7.1.4
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6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
6.7.2.1 วิธีกำรจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็นจานวน
1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสาร โดยสามารถจองซื้อได้ 2
ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการ
ลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่าน
ขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายนั้นๆ หรือบริษัทหลักทรัพย์อื่นแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD)
และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยลงนามยืนยันในเอกสารการ
จองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรื อสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยัง
ไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่
เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับ
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูต
ไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ ประสงค์ ฝากหุ้ นในบัญชี ของบริษัท ผู้ออกหลัก ทรัพ ย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 มีหน้าที่ต้องดาเนินการตามกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษีของบุคคลสัญชาติอเมิร
กันที่มีรายได้จากการทางานหรือลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซื้อ ได้แก่
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชี
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและ
นิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับ รองความถูกต้องของ
ข้อมูล
(2) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
ของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้
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 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
แจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และ
แจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
ของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วัน เดือน
ปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน
เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เมื่อรับ
คายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อ
ผ่านระบบผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อ
ผ่านระบบ
ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถ
ทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
6.7.2.2 ระยะเวลำในกำรจองซื้อ: โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน สาขา
และผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ภายใน
ระยะเวลาการจองแต่ละรายได้เปิดช่องทางในการจองซื้อไว้
-

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.0016.00 น ของวันที่ [  ] -[  ] 2557

-

กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก เทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00- 16.00 น ของวันที่ [  ] -[  ] 2557

6.7.2.3 วิธีกำรชำระค่ำจองซื้อ ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดังนี้
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(1)

ผู้จ องซื้ อ จะต้ องช าระเงิ น ค่า จองซื้ อครั้ งเดี ยวเต็ มตามจ านวนที่จ องซื้ อ โดยช าระเป็น เงิน โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อ
ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ
ผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวัน
จองซื้อ

(2)

ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการ
จาหน่ายไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงิน
โอนเข้าบัญชีของผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน
มายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือผู้จอง
ซื้อที่มีบัญชีจองซื้ อ แต่ไม่สามารถชาระเงิน ค่าจองผ่านระบบเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ [  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [  ]
ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”)
หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่
[  ] หรือ [  ] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ำนั้น และ
หากชาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่
ไม่เกินวันที่ [  ]
 หากทาการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [  ] หรือ จองซื้อในวันที่ [  ]
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเท่านั้น

สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน
ส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายให้แก่บริษัทต่อไป
6.7.2.4 กำรนำส่งเอกสำรประกอบกำรจองซื้อสำหรับกำรจองซื้อสำหรับกำรกรอกใบจองซื้อ
เท่ำนั้น ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 6.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2.3 มายื่นความจานงขอ
จองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.
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ของวันที่ [  ] วันที่ [  ] และวันที่ [  ] โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชาระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
6.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและดาเนินการตามข้อ 6.7.2.4 แล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2.1 – 6.7.2.4
6.8 กำรจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
6.8.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือการ
มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น
6.8.2 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุ ปการคุณของบริษัท ให้อยู่
ในดุลยพินิจของกรรมการผู้จัดการของบริษัท
6.9 วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตาม
ชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้
ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคื นเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลา
ดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ย
ให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร
คืน นับจากวันพ้นกาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้อง
แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองชื้อหุ้นสาหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
จานวนหุ้นที่จองซื้อ โดยสั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และ
จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิด
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การจองซื้ อ ทั้ ง นี้ กรณี ไ ม่ สามารถคื น เงิ น ให้ แ ก่ ผู้จ องซื้ อ ได้ ใ นก าหนดเวลาดั ง กล่ า ว ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น
ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้น
กาหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการ
ส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้
ถือ ว่ า ผู้ จ องซื้ อ ได้ รั บ เงิน ค่ า จองซื้อ คื น แล้ ว โดยชอบ และผู้ จ องซื้ อ จะไม่ มี สิท ธิเ รี ย กร้ อ งดอกเบี้ ย หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
6.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น ผู้จัดจาหน่า ยหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
จะดาเนินการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อดังกล่าว โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปิดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้น จะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน และหากผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค ตาม
เวลาที่กาหนดไว้ ผู้จัดจาหน่ายจะส่งคือเช็คค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเช็คค่าจองหุ้นคืนแล้วโดยชอบ
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือว่า
ผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิ ทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้
จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ที่ รั บ จองซื้ อ หุ้ น จากผู้ จ องซื้ อ หุ้ น ที่ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า วจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ใ นใบจองซื้อหุ้ นภายใน 14 วั นนับจากวัน ปิดการจองซื้ อหรือนั บแต่วั นที่เกิ ด
เหตุการณ์ตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้น
กาหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จอง
ซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
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6.10 วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัทและให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถ
ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้
จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขาย
หุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีหนึ่งใน
สามกรณี ดังนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่
กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญ ชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัท
หลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
สามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ภายใน 7 วันทาการนับแต่วันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลั กทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้น
สามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี ของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้
บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7
วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อ ขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้น
สามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด
6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ จ ะส่ ง มอบใบหุ้ น ตามจ านวนที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้
ผูจ้ องซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะ
ได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
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