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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จ ัดกำรกำรจัด จำหน่ำ ยและรับประกันกำรจ ำหน่ ำยขอสงวนสิ ท ธิใ นกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอี ย ดวิธกี ำรจองซื้อ
ั หำ
หลักทรัพ ย์และวิธ ีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ ไว้ใ นหนังสือ ชี้ชวนฉบั บนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทเี่ กิดปญ
อุ ปสรรคหรือข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นกั ลงทุนอย่ ำงเป็ นธรรม และเพือ่ ให้กำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญครังนี
้ ้ประสบควำมสำเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์

กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครังนี
้ ้จะเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีระบุ
่ ไว้ในข้อ 6.2
6.2

ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1

ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชัน้ 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099
6.2.2

ผู้ร่วมจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

[●]
6.2.3

ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

[●]
6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญของ
บริษ ัทฯ ซึง่ จะเสนอขำยต่ อประชำชนจำนวนไม่ เกิน [●] หุ้ น ในรำคำหุ้ นละ [●] บำท ตำมสั ดส่ ว นกำรจัดสรรตำมที่
ปรำกฏในข้อ 1 โดยผู้จ ัดจ ำหน่ำ ยหลัก ทรัพย์ มขี ้ อตกลงยอมรับ ประกันกำรจ ำหน่ำ ยหุ้ นประเภทรับประกันผลกำร
จำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ รำยละเอีย ดให้เป็ นไปตำมสัญ ญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจำหน่ำย
หุ้นสำมัญ ในครังนี
้ ้ เมือ่ เกิดเหตุกำรณ์ต่ ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
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(ก) เมือ่ บริษทั ฯ ไม่ สำมำรถปฏิบัต ิตำมเงือ่ นไขใดๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย (Underwriting Agreement) หรือสั ญญำซื้อ ขำยหุ้ น (Purchase Agreement) กับ ผู้จ ัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยในต่ำงประเทศ (International Manager)
(ข) เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสัย กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทังในประเทศ
้
และต่ ำงประเทศ หรือกำรเปลีย่ นแปลงอย่ ำงมีนัยส ำคัญ ในธุร กิจ หรือกำรดำเนินงำนของบริษทั ฯที่อ ำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครังนี
้ ้ หรือ
(ค) เมือ่ มีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ทังนี
้ ้ รำยละเอีย ดและเงื่อนไขในกำรยกเลิก กำรเสนอขำยหุ้ นสำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้ นสำมัญ ดัง กล่ ำวข้ ำงต้ นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอี ยดและเงื่อ นไขที่จ ะก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้ จ ัดจ ำหน่ ำ ยและรับ ประกันกำรจ ำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีทผี่ ู้ จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครังนี
้ ้จำก
เหตุ ใ นข้ อ (ก) – (ค) ข้ ำ งต้ น หรือ เห ตุ อื่ นที่ร ะบุ ไว้ ใ นสั ญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ ำห น่ ำยและรับ ประกันกำรจ ำห น่ ำ ย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ยและผู้จ ัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผู้จองซื้อแต่ล ะรำยที่จองซื้อหุ้ นสำมัญในส่ ว นของตน
ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.9
6.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้แก่ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 (ไม่ร วมภำษีมูลค่ ำเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้ น [●] บำท โดยจะช ำระให้ภ ำยใน 7 วันทำกำร หลังจำกวันที่
บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำจองซื้อจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้วน
6.3.3

ประมาณการจานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้รบั
(1) ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

6.4

หุ้นสำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน [●] หุ้นในรำคำหุ้นละ [●] บำท

[●] บำท

หัก ค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[●] บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

[●] บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุ้น

[●] บำท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
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ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษทั ฯ

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ คำขอให้รบั หุ้นสำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยืน่ แบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว

[●] บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[●] บำท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3

[●] บำท

รวมค่าใช้จ่ายทังส
้ ิ้ น

[●] บาท

หมำยเหตุ :

1
2
3

6.5

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิม่
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ เป็ นต้น

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุ คคลทั ่วไป
สำมำรถติดต่อขอรับ หนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญ ได้ทสี่ ำนักงำนของผู้ จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุ ไว้ใ น
ข้อ 6.2 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ทีห่ นังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิ้นสุ ดกำรจองซื้อ
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญได้ทสี่ ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำ ย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ใ นข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ว ันที่หนังสื อชี้ชวนมีผลบังคับใช้จ นถึงวัน
สิ้นสุ ดกำรจองซื้อ
สำหรับผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสำมัญได้ทสี่ ำนักงำนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำ ย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ใ นข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ว ันที่หนังสื อชี้ชวนมีผลบังคับใช้จ นถึงวัน
สิ้นสุ ดกำรจองซื้อ
ทังนี
้ ้ บุ คคลทั ่วไป นักลงทุนสถำบัน และผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือ ชี้ชวน
ซึง่ มีข้ อ มูล ไม่ แ ตกต่ ำงจำกหนังสื อชี้ช วนที่ยนื่ ต่ อส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกับ หลัก ทรัพย์ และตลำดหลัก ทรัพย์
(“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บ ไซต์ข องสำนัก งำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึก ษำรำยละเอี ยดกำรเสนอขำยหุ้ น
สำมัญครังนี
้ ้ได้ก่อนทำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ
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6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยในครังนี
้ ้ แบ่ งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่ วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุ คคลทั ่วไป
(2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผู้มอี ุ ป กำรคุณของบริษทั ฯ ผ่ำ นผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ผู้ร่วมจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่ อนัก ลงทุ นรำยย่อ ยหรือประชำชนเป็ นกำรทั ่วไป เนือ่ งจำกควำม
ต้องกำรซื้อจำกกลุ่ม บุ คคลข้ำ งต้นเพียงพอต่อมูล ค่ำรวมของหุ้นทีเ่ สนอขำยในครังนี
้ ้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวง
กว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ กำรจัด สรรหุ้นสำมัญ โดยผู้ จดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจ ำหน่ ำย ผู้ ร่ วมจัดจ ำหน่ ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย ผู้ร่ วมจัด จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย และผู้จ ัด
จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำยจะไม่จดั สรรหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ต นเอง ผู้จดั จำหน่ำยหุ้นทีร่ ่วมจัด
จำหน่ำ ย ผู้ บริหำร ผู้ ถอื หุ้ นรำยใหญ่ ผู้ มอี ำนำจควบคุม บริษ ัท ใหญ่ บริษ ัทย่ อยของตนเอง หรือของผู้จ ัด
จำหน่ำยหุ้นทีร่ ่วมจัดจำหน่ำย และผู้ ทเี่ กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี ักษณะทีผ่ ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจ ำหน่ ำย ผู้ร่ว มจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั จำหน่ำ ยและรับ ประกันกำร
จำหน่ำยถูกห้ำมมิให้จ ัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุ คคลทีบ่ ริษ ัทฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่
เป็ นกำรจัด สรรหุ้นทีเ่ หลือจำกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อ ทังหมด
้
รวมทังจะไม่
้
จดั สรรหุ้นให้กบั บริษ ัทย่อยของ
บริษทั ฯ ด้ วย ทัง้ นี้เ ป็ นไปตำมรำยละเอี ยดที่กำหนดไว้ใ นประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ .
70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงือ่ นไข และวิธ ีก ำรในกำรจัด จำหน่ำ ยหลักทรัพย์ ลง วันที่ 3 สิ ง หำคม 2552
(รวมทังที
้ ไ่ ด้มกี ำรแก้ไ ขเพิม่ เติม) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรือ่ ง กำรจอง
กำรจัด จำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ทอี่ อกใหม่ฉบั บลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มกี ำร
แก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ยขอสงวนสิ ทธิทจี่ ะใช้ดุ ลยพินจิ เปลี่ยนแปลงจ ำนวนหุ้ น
สำมัญที่จดั สรรให้ แก่นักลงทุ นในแต่ ละประเภท เช่ น อำจพิจำรณำจัด สรรให้ แก่ บุค คลทั ่วไปเพิ่มเติม หำก
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำ มีหุ้นสำมัญเหลือจำกกำรจัด สรรในส่ ว นของนัก ลงทุนสถำบัน เป็ นต้ น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้ กำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญครังนี
้ ้ประสบควำมสำเร็จ
3. ภำยหลัง จำกกำรปิ ด รับ จองซื้อหุ้ นสำมัญ สำหรับ ผู้จ องซื้อ ในแต่ ละประเภท ผู้ จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซื้อหุ้นสำมัญ สำหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภท
หนึง่ หรือเปลีย่ นแปลงจำนวนหุ้นสำมัญทีจ่ ัดสรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหุ้ น
สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่ วนผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ แต่มผี ู้สนใจจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนทีจ่ ะ
จัดสรรสำหรับ ส่ วนของบุ ค คลทั ่วไป หรือ นักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำ วจะอยู่ภำยใต้
ดุลยพินจิ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่เพีย งผู้เดียว โดยปฏิบัตติ ำมกฎเกณฑ์ ท ี่
เกีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นกั ลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบโดยทั ่วกัน ทำงสื่อต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป
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4. กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครังนี
้ ้เ ป็ นกำรปฏิบัตเิ พือ่ ให้สอดคล้อ งกับคุณสมบั ตทิ กี่ ำหนดตำมข้อ 5 (3) เรือ่ ง กำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ข้อบังคับ เรือ่ ง กำรรับหุ้นสำมัญหรือหุน้ บุ รมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกรำคม พ.ศ. 2544 (รวมทังที
้ ม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
6.6.1

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทั ่วไป

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทั ่วไป ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ำ ยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุ ไ ว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่ผู้ม ีอุปกำรคุ ณ ผู้ ทเี่ ป็ น
ลูกค้ำหรือคำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย หรือผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือผู้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แกบุ คคลใด และ/หรือ
ในจำนวนมำกน้ อยเท่ ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเ สธกำรจัด สรรหุ้ นสำมัญให้ แก่บุ คคลใดก็ไ ด้ ทังนี
้ ้จำนวนหุ้ นทีจ่ ัดสรรให้แก่
บุ คคลทั ่วไปจะมีจำนวนขันต
้ ่ำ 1,000 หุ้น และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้ นสำมัญของผู้ จองซื้อบุ ค คลทั ่วไปครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้ จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในกำร
ปิ ดรับจองซื้อหุ้นสำมัญของบุ คคลทั ่วไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
6.6.2

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ นกั ลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย
ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถำบันทั ่วไปจะมีจำนวนขันต
้ ่ำ
1,000 หุ้น และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100 หุ้น
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื้อ
6.6.3

วิธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มอี ุ ป กำรคุณ ของบริษ ัทฯ ให้อ ยู่ในดุล ยพินจิ ของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ และ/หรือบุ คคลที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือกรรมกำรผู้ มอี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ
ให้แก่ บุค คลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ไ ด้ หรือจะปฏิ เสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ บุคคลใดก็ได้ โดย
จำนวนหุ้นทีจ่ ดั สรรให้แก่ผู้มอี ุ ปกำรคุณ ของบริษทั ฯ จะมีจำนวนขันต
้ ่ ำ 1,000 หุ้น และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100
หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้ นสำมัญ คงเหลือ ภำยหลังกำรจัดสรรให้ แก่ผู้ มอี ุ ปกำรคุณ ของบริษ ัทฯ ข้ำ งต้ น
ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจ ำนวนหุ้นสำมัญ คงเหลือ ดังกล่ำวให้แก่นัก
ลงทุนสถำบัน หรือบุ คคลทั ่วไปเพิม่ เติม
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6.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.7.1

สาหรับบุคคลทั ่วไป

ผู้จองซื้อทีเ่ ป็ นบุ คคลทั ่วไปจะต้องปฏิบัตติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้อ งจองซื้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชือ่ หำกผู้จอง
ซื้อเป็ นนิตบิ ุ คคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไี่ ม่มบี ัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชน ทีย่ ังไม่ห มดอำยุ และหรือ สำเนำทะเบี ยนบ้ ำนหน้ ำทีม่ ีเลขประจำตัวประชำชน
พร้อมทังลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ ทยี่ งั ไม่มบี ัตรประจำตัวประชำชน จะต้อ ง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำน
ทีผ่ ู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และ/หรือ กรณีผู้ จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท ี่ม ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์แ ละของ
ผู้ปกครอง (บิด ำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบีย นบ้ ำ นที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ ปกครองลงนำมรับ รอง
สำเนำถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำสัญ ชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำ สำมำรถจอง
ซื้อหุ้นได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิต ิบุค คลทีจ่ ดทะเบีย นในประเทศไทย : สำเนำหนัง สือ รับ รองนิตบิ ุ คคลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำม
ของนิตบิ ุ คคลนัน้ และประทับ ตรำสำคัญของนิต ิบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิต ิ
บุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุ คคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือ แสดงควำมเป็ นนิตบิ ุ คคล (Affidavit) ที่ออกไม่เ กิน 1 ปี ก่ อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลนัน้ และประทับ ตรำสำคัญของนิต ิ
บุ คคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทังหมด
้
ทีล่ งลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถู กต้อ งแล้ว ต้อ งได้ร ับกำรรับรองลำยมือ ชือ่ โดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุ ลไทยในประเทศทีเอกสำรดั
่
งกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เ กิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสื อ
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เดินทำงทีย่ งั ไม่ห มดอำยุ (แล้วแต่ก รณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิต ิบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง
-

กำรจองซื้อโดยวิธกี ำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำ สัญชำติ
ไทยและต่ำ งด้ ำว หรือ นิต ิบุค คลทีจ่ ดทะเบีย นในประเทศไทยหรือต่ ำงประเทศเป็ นผู้ท ี่มบี ั ญชีซ้อื ขำย
หลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่ำนขันตอนกำร
้
รู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลู กค้ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ด ำเนินกำรจัด ท ำแบบป ระเมินควำมสำมำรถในกำรรับ ควำมเสี่ ย ง
(Suitability Test) กับ ผู้จ ัดจำหน่ำ ยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผู้จอง
ซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ทังนี
้ ้หำกไม่เป็ นไป
ตำมเงื่อ นไขที่ก ล่ำ วข้ำ งต้น ผู้จ องซื้อ จะต้อ งแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ก รอก
รำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชือ่ ผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เพือ่
เป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ ทังนี
้ ้ ในกรณีทผี่ ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำร
ของศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื้อ ประสงค์ทจี่ ะฝำกหุ้ นในบัญชีของบริษทั ผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อในส่ วน “ข้อมูลเพิม่ เติม
สำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส ำหรับ ผู้จองซื้อ ทีเ่ ป็ น
บุ คคลธรรมดำและนิต ิบุค คล และเอกส ำร “แบบสอบถำมสำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA
STATUS) เฉพำะนิตบิ ุ คคล” ส ำหรับ ผู้จองซื้อนิต ิบุค คลเท่ำ นัน้ พร้อ มลงนำมรับ รองควำมถูกต้ องของ
ข้อมูล เพือ่ เป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ

-

กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่ องทำงเว็บไซต์ของผู้ จดั จำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ (เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับจองซื้อ ผ่ำนระบบออนไลน์ซงึ่ ได้ แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จำกัด
(มหำชน) และ [●]) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ทมี่ บี ัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้ จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ซึง่ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ด ำเนินกำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้ จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบ
ออนไลน์ ทรี่ ดั กุม เพีย งพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จ องซื้อได้ โดยใช้ช ื่อผู้ใ ช้ (User Name) และ
รหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ ข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน และ/หรือข้อมู ล
สรุป ของหลักทรัพย์ด ังกล่ำว โดยผู้จ องซื้อ ไม่ต้ องกรอกข้อ มูล และลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy)
รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้จ ัดให้ม หี นังสือ ชี้
ชวนและข้อ มูล สรุป ของหลัก ทรัพย์ด ังกล่ำวในเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำ ยหลัก ทรัพย์ ทังนี
้ ้
วิธกี ำรจองซื้อ ให้เ ป็ นไปตำมรำยละเอีย ดหรือขันตอนที
้
ผ่ ู้ จดั จ ำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำยอำจกำหนด
เพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง

-

กำรจองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำ นเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับ จองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทปซึง่ ได้ แก่ บริษ ัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) และ [●]) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำ น
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โทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ทมี่ บี ัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้
จัดจ ำหน่ำยหลักทรัพย์ ทจี่ ะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู กค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนินกำรจัดท ำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัดจ ำหน่ำ ยหลัก ทรัพย์
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ แต่
ละรำยจะต้อ งมีก ำรควบคุ ม กำรจองซื้อ ผ่ ำนทำงโทรศัพท์ บั นทึ ก เทปที่รดั กุ มเพียงพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลู กค้ำ ได้ โดยผู้จองซื้อ ไม่ต้ องกรอกข้อ มูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard
Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จ ัดจำหน่ำ ยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบั ต ิ
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นต้องติดต่อผู้จ องซื้อในกำรดำเนินกำรกำรจองซื้อหลักทรัพย์ผ่ำ นโทรศัพท์บันทึก
เทป เพือ่ เป็ นหลัก ฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จ ำนวนหุ้นทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินทีต่ ้อ ง
ชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันทีต่ ้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมู ล
เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ ำน (Website) ของผู้ จดั จ ำหน่ำ ยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นต้ อ งให้ผู้ จ องซื้อผ่ ำนทำงโทรศัพท์ บั นทึก เทปพิสู จน์ต ัวตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ ัญ ชีทผี่ ู้จองซื้อ มีกบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ย
หรือผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
รำคำ (ATS) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชือ่ ผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
o ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี้ชวน และ/
หรือ ข้ อมู ลสรุป ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูก พันตำมหนังสื อชี้ชวน และ/หรือ ข้อ มูล สรุ ป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื้อ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นของผู้ จดั จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ เมือ่ รับค ำยืนยันพร้อมรำยละเอีย ดกำรจองซื้อผ่ำ น
ทำงโทรศัพท์บันทึก เทป ต้องบันทึกคำสั ง่ กำรจองซื้อผ่ำนระบบทีผ่ ู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จดั เตรีย ม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บั นทึกเทป ชือ่ ผู้แนะนำกำรลงทุ น วันและ
เวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้จองซื้อผ่ำ นทำงโทรศัพท์บันทึกเทปสำมำรถจองซื้อได้ตงแต่
ั้
วันที่ [●] และวันที่ [●]
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื้อ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุ ไว้ข้ำงต้นได้

(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ ทสี่ ำนัก งำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับ ประกัน
กำรจำหน่ำ ย หรือ ผู้ จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]
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-

กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●]

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]

-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครังเดี
้ ยวเต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกท ำกำรจองซื้อ ในวันที่ [●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่ อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จอง
ซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซื้อ โดยช ำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ ำนระบบกำร
โอนอั ต โนมัต ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรือ ที่เรียกว่ ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันทีภ่ ำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ
และสำมำรถเรียกเก็บ เงินได้จำกสำนักงำนหักบั ญชีในกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ ำนัน้
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสั ่งจ่ำยบัญชีธนำคำรที่ ผู้
จัด จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ แต่ล ะรำยตำมที่ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 6.2 ก ำหนด พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ไว้ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จอง
ซื้อ จะต้อ งช ำระค่ ำจองซื้อ ด้ว ยเงินสด หรือ กำรโอนเงิน หรือ กำรโอนเงินผ่ ำนระบบกำรโอนอัต โนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้

ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ ำจองซื้อ ผ่ำ นระบบกำรโอนเงินอั ต โนมัต ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพือ่ ซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพือ่ ชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัต ิ และระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
(ง) ผู้จองซื้อ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัต ิ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำ ฟท์ ให้โ อนเงินค่ ำจองซื้อ หรือขีด คร่อมและสั ่ง จ่ำยเช็ค เข้ ำ
บัญชีจองซื้อ หุ้นทีผ่ ู้จ ัดจ ำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ แต่ ละรำย ตำมทีร่ ะบุ ไ ว้ในข้อ 6.2 กำหนด ซึง่ ผู้จองซื้อ สำมำรถ
สอบถำมชือ่ และเลขที่บัญชีจองซื้อได้จำกผู้ จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ทผี่ ู้จองซื้อประสงค์จ ะจองซื้อ โดยผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จดั จ ำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็ นผู้ท ำ
กำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่ วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ) ผู้จองซื้อต้ องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้ อมเงินค่ำ จองซื้อ ในข้อ (ค) หรือ
หลัก ฐำนทีแ่ สดงว่ำ มีก ำรช ำระค่ำจองซื้อหุ้ น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและช ำระเงินได้ท ี่ผู้จ ัดกำรกำรจัด
จำหน่ำ ยและรับประกันกำรจ ำหน่ำ ย หรือ ผู้จดั จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุ ไว้ ในข้อ 6.2.1
หรือ 6.2.2 ตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ ำทีท่ รี่ ับจอง
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ซื้อจะลงลำยมือชือ่ รับจองเพือ่ เป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่ำนทำง
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่ ำนทำงโทรศัพท์ บั นทึก เทปที่ช ำระค่ ำจองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนอัต โนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่ งใบจองซื้อหรือเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ
(ฉ) ผู้ทยี่ นื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อ และได้ชำระค่ำจองซื้อ ไว้แ ล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ไ ด้ทงนี
ั้ ้
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิก
กำรจองซื้อของผู้จองซื้อทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.7.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ผู้จองซื้อทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบัตติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้อ งจองซื้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชือ่ หำกผู้จอง
ซื้อเป็ นนิตบิ ุ คคลจะต้องลงนำมโดยผู้ มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
- ผู้จองซื้อประเภทนิต ิบุคคลทีจ่ ดทะเบีย นในประเทศไทย: ส ำเนำหนัง สือรับรองนิตบิ ุ คคลทีอ่ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุ คคลนัน้ และประทับตรำสำคัญ ของนิต ิบุค คล (ถ้ำ มี) และแนบสำเนำบัต รประจ ำตัว
ประชำชน สำเนำใบต่ ำงด้ำว หรือส ำเนำหนัง สือเดินทำงทีย่ ังไม่ห มดอำยุ (แล้ วแต่ก รณี) ของผู้ ม ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จ องซื้อ ประเภทนิตบิ ุ คคลที่จดทะเบี ยนในต่ ำงประเทศ : ส ำเนำหนังสื อส ำคัญ กำรจัด ตังบริ
้ ษ ัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุ ค คล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เ กิน 1 ปี
ก่อ นวันจองซื้อ พร้ อมลงนำมรับ รองสำเนำถู ก ต้ องโดยผู้ ม ีอำนำจลงนำมของนิต ิบุ คคลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุ คคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ (แล้ วแต่ กรณี) ของผู้ มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลดัง กล่ำ ว พร้อมรับรองส ำเนำถูก ต้อ ง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดทีล่ งลำยมือ ชือ่ รับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชือ่ โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุ ล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรือส ำเนำหนังสื อเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้ว แต่ก รณี) ของผู้ ม ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุ คคลที่มอบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ด ำเนินกำร
จองซื้อ แทน: ส ำเนำหนังสื อ มอบอ ำนำจจำกผู้ จ องซื้อ มอบอ ำนำจให้ ผู้ ดู แลรักษำผลประโยชน์
ดำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอ ำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมประเภทของผู้จ องซื้อทีร่ ะบุ ไว้ข้ำงต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้ องลงนำมรับรองส ำ
เนำถูก ต้อ งโดยผู้ม ีอำนำจลงนำมแทนผู้ จองซื้อ หรือ ผู้ดู แลรัก ษำผลประโยชน์ (แล้ว แต่ กรณี) และ
ประทับตรำสำคัญนิตบิ ุ คคล (ถ้ำมี)
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(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ ทสี่ ำนัก งำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับ ประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไ ว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●] และวันที่ [●]
(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครังเดี
้ ยวเต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ [● ] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือ ก่อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [● ] ผู้จอง
ซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซื้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ ำนระบบบำท
เนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชีย ร์
เช็ค ดร๊ำฟท์ นันๆ
้ จะต้องลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●] และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญ ชี
ในกรุง เทพมหำนครได้ภ ำยใน 1 วันท ำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อ เป็ นเช็ค หรือแคชเชีย ร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ ขดี คร่อมสั ง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย
ตำมที่ระบุ ไว้ ในข้อ 6.2.1 ก ำหนด พร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ นำมสกุ ล และหมำยเลขโทรศัพท์ท ี่ต ิดต่ อได้ไ ว้
ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จอง
ซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้ วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)
เท่ำนัน้

ทังนี
้ ้กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซื้อต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรือค่ำธรรมเนียมอื่นใด
ทีเ่ กิดจำกกำรท ำธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
(จำนวนเงินทีผ่ ู้จดั กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ได้ร ับ
ต้องเท่ำกับยอดจองซื้อเต็มจำนวน)
(ง) ผู้จองซื้อทีช่ ำระเงินค่ำ จองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชีย ร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โ อนเงินค่ ำจองซื้อ หรือ ขีดคร่อ มและสั ่งจ่ำยเช็ค เข้ำบั ญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ใ นข้อ 6.2.1 ก ำหนด ซึง่ ผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชือ่ และ
เลขทีบ่ ัญชีจองซื้อได้จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่ วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
(จ) ผู้จองซื้อต้ องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อในข้อ (ก) พร้ อมเงินค่ำ จองซื้อ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีก ำรชำระค่ำ จองซื้อหุ้นสำมัญ มำยืน่ ควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ทผี่ ู้ จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำ ยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[●] และวันที่ [●] โดยในกำรจองซื้อเจ้ำหน้ำทีท่ รี่ บั จองซื้อจะลงลำยมือชือ่ รับจองเพือ่ เป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อ
(ฉ) ผู้ทยี่ นื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อ และได้ชำระค่ำจองซื้อ ไว้แ ล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ไ ด้ทงนี
ั้ ้
ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ ำย มีสิ ทธิปฏิ เสธหรือ ยกเลิก กำรจองซื้อของผู้จ องซื้อ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.7.3

สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษทั ฯ
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 16
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ผู้จองซื้อทีเ่ ป็ นผู้มอี ุ ปกำรคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบัตติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อจะต้อ งจองซื้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชือ่ หำกผู้จอง
ซื้อเป็ นนิตบิ ุ คคลจะต้องลงนำมโดยผู้ มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อดังต่อไปนี้
-

ผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไี่ ม่มบี ัตรประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจ ำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่ห มดอำยุ และหรือ สำเนำทะเบียนบ้ ำ นหน้ ำทีม่ ีเลขประจ ำตัว ประชำชน
พร้อมทังลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ ทยี่ งั ไม่มบี ัตรประจำตัวประชำชน จะต้อ ง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำน
ทีผ่ ู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง และ/หรือ กรณีผู้ จองซื้อเป็ นผู้เยำว์ท ี่ม ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของ
ผู้ปกครอง (บิด ำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบีย นบ้ ำ นที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ผู้ ปกครองลงนำมรับ รอง
สำเนำถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุ ค คลธรรมดำสัญ ชำติต่ำงด้ ำว: ส ำเนำใบต่ ำงด้ำ วหรือ หนัง สือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิต ิบุค คลทีจ่ ดทะเบีย นในประเทศไทย : สำเนำหนัง สือ รับ รองนิตบิ ุ คคลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำม
ของนิตบิ ุ คคลนัน้ และประทับ ตรำสำคัญของนิต ิบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบส ำเนำบัตรประจ ำตัว ประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของ
นิตบิ ุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จองซื้อประเภทนิตบิ ุ คคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือ แสดงควำมเป็ นนิตบิ ุ คคล (Affidavit) ที่ออกไม่เ กิน 1 ปี ก่ อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลนัน้ และประทับ ตรำสำคัญของนิต ิ
บุ คคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุ คคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทังหมดที
้
่
ลงลำยมือชือ่ รับรองสำเนำถูกต้ องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชือ่ โดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำ หน้ำที่ของสถำนทูต ไทยหรือสถำนกงสุ ลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำ วได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เ กิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ และแนบส ำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสื อ
เดินทำงทีย่ งั ไม่ห มดอำยุ (แล้วแต่ก รณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิต ิบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำ
ถูกต้อง

-

กำรจองซื้อโดยวิธกี รอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื้อ กรณีผู้จองซื้อประเภทบุ คคลธรรมดำ สัญชำติไทย
และต่ำงด้ำวหรือนิตบิ ุ คคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ทมี่ บี ัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์
หรือเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 และ
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ได้ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้ อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer
& Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับ
ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้ จดั จ ำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจ ำหน่ำ ยหลัก ทรัพย์ แล้ ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผู้จ องซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบกำรจองซื้อ ทังนี
้ ้หำกไม่เป็ นไปตำมเงือ่ นไขที่กล่ำวข้ำงต้ น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอีย ดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชือ่ ผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพือ่ เป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ ทังนี
้ ้
ในกรณีท ี่ผู้ จองซื้อ ไม่ป ระสงค์ จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์ จะใช้ บ ริกำรของศู นย์ รบั ฝำกหลักทรัพย์
(Scriptless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ทจี่ ะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่
600 ผู้จองซื้อ ต้องกรอกข้ อมูล เพิม่ เติมในใบจองซื้อในส่ ว น “ข้ อมู ลเพิม่ เติม สำหรับกำรด ำเนินกำรตำม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้ จองซื้อ ทีเ่ ป็ นบุ คคลธรรมดำและนิตบิ ุ คคล
และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับ ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุ คคล”
สำหรับ ผู้ จองซื้อ นิต ิบุ คคลเท่ ำนัน้ พร้อ มลงนำมรั บ รองควำมถู ก ต้ อ งของข้ อ มู ล เพื่อ เป็ นเอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ
-

กำรจองซื้อผ่ำ นระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อ สำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำ ยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย โดยผู้จ องซื้อจะต้ องเป็ นผู้ ทมี่ บี ัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ หรือบัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้อ 6.2.1 (บริษ ัทหลัก ทรัพย์
กสิกรไทย จ ำกัด (มหำชน)) ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จกั ลูก ค้ำและตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้ อเท็จ จริงเกี่ยวกับ
ลูก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ด ำเนินกำรจัด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำ ย ภำยในระยะเวลำไม่ เกิน 2 ปี ก่อ นกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ทรี่ ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบ
ตัวตนของผู้จองซื้อ ได้โดยใช้ ชอื่ ผู้ ใช้ (User Name) และรหัส ผ่ำน (Password login) และผู้จ องซื้อ ต้อ ง
ยืนยันว่ำได้ศ ึกษำข้ อมู ลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในหนังสื อชี้ชวน และ/หรือ ข้อ มู ลสรุ ปของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี้ชวน และ/หรือข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จอง
ซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำร
จองซื้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำยได้จ ัดให้มหี นัง สือชี้ชวนและข้อมูลสรุ ป
ของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

-

กำรจองซื้อ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำ นเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจ ำหน่ำย (บริษทั หลักทรัพย์
กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ี่
มีบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอืน่ ๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยที่
จะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ ำนขัน้ ตอนกำรรู้จ ักลูก ค้ำและตรวจสอบเพือ่ ทรำบข้อ เท็จ จริงเกี่ยวกับลู กค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนินก ำรจัด ท ำป ระเมิ น
ควำมสำมำรถรับควำมเสี่ ยง (Suitability Test) กับผู้ จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำ ย
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อ นกำรจองซื้อผ่ำ นทำงโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยผู้ จดั กำรกำรจัด จำหน่ำ ย
และรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ
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และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้
(Hard Copy) รวมถึงไม่ต้ องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื้อ โดย ผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะต้องปฏิบัตติ ำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นต้องติดต่อผู้จ องซื้อในกำรดำเนินกำรกำรจองซื้อหลักทรัพย์ผ่ำ นโทรศัพท์บันทึก
เทป เพือ่ เป็ นหลัก ฐำนกำรจองซื้อ โดยระบุ จ ำนวนหุ้นทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินทีต่ ้อ ง
ชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันทีต่ ้องชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผู้จองซื้อสำมำรถศึกษำข้อมู ล
เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ ำน (Website) ของผู้ จดั จ ำหน่ำ ยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชี้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นต้ อ งให้ผู้ จ องซื้อผ่ ำนทำงโทรศัพท์ บั นทึก เทปพิสู จน์ต ัวตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่นกำรสอบถำมเลขทีบ่ ัญ ชีทผี่ ู้จองซื้อ มีกบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ย
หรือผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปีเกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
รำคำ (ATS) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชือ่ ผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
o ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในหนังสือชี้ชวน และ/
หรือ ข้ อมู ลสรุป ของหลักทรัพย์ และยินยอมผูก พันตำมหนังสื อชี้ชวน และ/หรือ ข้อ มูล สรุ ป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื้อ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ
o ผู้แนะนำกำรลงทุ นของผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำย เมือ่ รับคำยืนยันพร้อ ม
รำยละเอียดกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสั ่งกำรจองซื้อผ่ำนระบบทีผ่ ู้จดั กำร
กำรจัด จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมู ลกำรจองผ่ ำนทำง
โทรศัพท์บันทึกเทป ชือ่ ผู้ แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผู้ จองซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปสำมำรถจองซื้อได้ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 16 – 18 กุมภำพันธ์ 2558
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
ได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื้อ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุ ไว้ข้ำงต้นได้
(ข) ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ ทสี่ ำนัก งำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จ ัดกำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับ ประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไ ว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●] และวันที่ [●]
-

กรณีจองซื้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ [●]

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00 น.
– 16:00 น. ของวันที่ [●]
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-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตังแต่
้ เวลำ 9:00
น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]

(ค) ผู้จองซื้อต้องชำระเงินค่ำจองซื้อครังเดี
้ ยวเต็มจำนวนทีจ่ องซื้อ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกท ำกำรจองซื้อ ในวันที่ [●] เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่ อนเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จอง
ซื้อสำมำรถช ำระเงินค่ำจองซื้อ โดยช ำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ ำนระบบกำร
โอนอั ต โนมัต ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรือ ที่เรียกว่ ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรือ ดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชีย ร์เช็ค ดร๊ ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้ องลงวันที่ [●] หรือ วันที่ [●] และ
สำมำรถเรียกเก็บเงินได้จ ำกสำนักงำนหักบัญ ชีในกรุงเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้
กำรช ำระเงินค่ ำจองซื้อ เป็ นเช็ค หรือ แคชเชียร์ เช็ค หรือดร๊ำ ฟท์ ให้ข ีด คร่ อมสั ่งจ่ำ ยบั ญ ชีธ นำคำรที่
ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทังเขี
้ ยนชื่อ
นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทตี่ ดิ ต่อได้ไว้ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู้จอง
ซื้อ จะต้อ งชำระค่ำ จองซื้อ ด้ว ยเงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ ำนระบบกำรโอนอัต โนมัต ิ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้

ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ ำจองซื้อ ผ่ำ นระบบกำรโอนเงินอั ต โนมัต ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซื้อ ทีไ่ ด้เปิ ดบั ญชีเพือ่ ซื้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับ ประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุ ไว้ใ นข้อ 6.2.1 ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ ให้โอนเงินเพือ่ ชำระค่ำ ภำระผู กพันโดย
อัตโนมัต ิ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
(ง) ผู้จองซื้อ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำ นระบบกำรโอนอัต โนมัต ิ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีด คร่อมและสั ่งจ่ำยเช็ค เข้ ำ
บัญชีจองซื้อหุ้ นทีผ่ ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้ อ 6.2.1 กำหนด ซึง่ ผู้
จองซื้อสำมำรถสอบถำมชือ่ และเลขทีบ่ ัญชีจองซื้อได้จ ำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำ ย
โดยผู้จ ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผู้ ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่ ว น
ของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ) ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อ ในข้อ (ก) พร้อ มเงินค่ำจองซื้อในข้อ (ค) หรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจอง
ซื้อ หุ้น มำยืน่ ควำมจำนงขอจองซื้อ และช ำระเงินได้ ทผี่ ู้ จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ำ ยและรับ ประกันกำรจ ำหน่ำ ย
ตำมที่ร ะบุ ไว้ ใ นข้ อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำ ทีท่ ี่รบั จองซื้อ จะลงลำยมือชื่อ รับจองเพือ่ เป็ นหลักฐำนในกำรรับ จองซื้อหุ้นสำมัญ ให้ แก่ผู้ จองซื้อ
ยกเว้นผู้จองซื้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปทีช่ ำระค่ำจองซื้อผ่ำนระบบ
กำรโอนอัต โนมัต ิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้ จองซื้อ ไม่ ต้อ งนำส่ งใบจองซื้อหรือ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื้อ
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(ฉ) ผู้ทยี่ นื่ ควำมจำนงในกำรจองซื้อ และได้ชำระค่ำจองซื้อ ไว้แ ล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ไ ด้ทงนี
ั้ ้
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำ ยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 มีสิทธิย กเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซื้อทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (จ) ได้
6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1

สาหรับบุคคลทั ่วไป

ในกรณีทมี่ กี ำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยแก่บุคคลทั ่วไปให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั จำหน่ำย
หลัก ทรัพย์แต่ ละรำยในส่ วนของตน ตำมที่ระบุ ไ ว้ในข้อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2 ซึ่งผู้จ ัดจำหน่ำยหลัก ทรัพย์แต่ ละรำยจะ
พิจำรณำจำกปจั จัย ต่ำงๆ เช่น กำรเป็ นผู้มอี ุ ปกำรคุณ ลู กค้ำผู้ ทคี่ ำดว่ำจะเป็ นลูก ค้ำของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือ
บริษทั ในเครือของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย หรือเป็ นผู้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุ รกิจกับ ผู้จดั จำหน่ำยหลัก ทรัพย์
หรือ บริษทั ในเครือ ของผู้ จดั จ ำหน่ำ ยหลักทรัพย์แต่ละรำย รวมถึงปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพย์ ผ่ำ นผู้ จดั จ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ หรือกำรมีธุรกิจ ทีเ่ กีย่ วข้องทำงด้ำนวำณิช ธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้จ ัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือบริษทั ใน
เครือของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย เป็ นต้น
6.8.2

สาหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีทกี่ ำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยแก่นกั ลงทุนสถำบันให้อยู่ในดุลยพินจิ ของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1
6.8.3

สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษทั ฯ

ในกรณีทกี่ ำรจองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญทีเ่ สนอขำยแก่ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินจิ ของ
ผู้บริห ำรของบริษ ัทฯ และ/หรือบุ คคลทีค่ ณะกรรมกำรบริษ ัทได้ม อบหมำยบริษทั ฯ หรือ ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2.1
6.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1

กรณี ผู้จองซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ

ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 ในส่ วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื้อ หุ้นสำมัญจำกผู้ จองซื้อ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อ หุ้นสำมัญผ่ ำนตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ ู้จองซื้อระบุ ไว้ในใบจองซื้อ กล่ ำวคือ กำรโอนเงินค่ ำจองซื้อเข้ำบัญชีธ นำคำรของผู้จองซื้อ
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัต ิ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อ ม
เฉพำะสั ่งจ่ำยผู้ จองซื้อตำมชื่อที่ระบุ ไ ว้ในใบจองซื้อ และส่ ง ทำงไปรษณีย์ ลงทะเบีย นตำมทีอ่ ยู่ท ี่ระบุ ไ ว้ในใบจองซื้อ
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้ นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้ จองซื้อ จะเป็ นผู้ รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือ
ค่ำธรรมเนีย มกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบั ญชีหรือเช็ค ต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีทไี่ ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจอง
ซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบั ดอกเบี้ย
ในอัต รำร้อ ยละ 7.50 ต่อ ปี โดยคำนวณจำกจ ำนวนเงินค่ ำจองซื้อ หุ้นสำมัญ ทีไ่ ม่ไ ด้ รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ ้ น
กำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึง วันทีไ่ ด้ม ีกำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำก
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ได้มกี ำรโอนเงินค่ ำจองซื้อเข้ ำบัญ ชีธนำคำรของผู้ จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัต ิ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่ งเช็ค คืนเงินค่ำ จองซื้อ ทำงไปรษณีย์ล งทะเบีย นตำมที่ระบุ ในใบจองซื้อ โดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้จ องซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำ บัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสู ญหำยในกำรจัด ส่ งเช็ค ซึง่ ไม่ใ ช่
ควำมผิดของผู้ จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ ไว้ในใบ
จองซื้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดัง กล่ำว
6.9.2

กรณี ผู้จองซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้

ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 ในส่ วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื้อ หุ้นสำมัญจำกผู้ จองซื้อ ที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้ม ีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญในส่ วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ ผู้
จองซื้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือค่ำเสีย หำยใดๆ ตำมทีผ่ ู้จองซื้อระบุ ไว้ในใบจองซื้อ กล่ำวคือ กำร
โอนเงินค่ ำจองซื้อ เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัต ิ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือ จ่ำ ยเป็ นเช็ค ขีด คร่อ มเฉพำะสั ง่ จ่ ำยผู้จ องซื้อตำมชื่อ ทีร่ ะบุ ไว้ ในใบจองซื้อ และส่ งทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุ ไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อ
จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร
(ถ้ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีทไี่ ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภ ำยในระยะเวลำ 14 วัน นับจำกวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ ผู้จ องซื้อ จะได้ร ับดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อ ปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุ้ น
สำมัญ ทีไ่ ม่ได้ รบั กำรจัด สรรคืน นับจำกวันทีพ่ ้นกำหนดเวลำ 14 วันดังกล่ ำว จนถึง วันที่ได้ม ีกำรชำระคืนตำมวิธกี ำร
ดังกล่ำวข้ ำงต้น อย่ ำงไรก็ดไี ม่ ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ ำจองซื้อเข้ำบัญชีธ นำคำรของผู้จองซื้อ ผ่ำนระบบ
กำรโอนเงินอั ตโนมัต ิ (หรือ ทีเ่ รีย กว่ ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ส่ ง เช็คคืนเงินค่ ำจองซื้อ ทำง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมทีร่ ะบุ ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้จองซื้อได้รบั คืนเงินค่ำจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำ บัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสู ญหำยในกำรจัด ส่ งเช็ค ซึง่ ไม่ใ ช่
ควำมผิดของผู้ จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ ไว้ในใบ
จองซื้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3

กรณี ผู้จองซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค
ที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 ในส่ วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื้อ หุ้นสำมัญจำกผู้ จองซื้อ ที่
ไม่ได้ รบั กำรจัดสรรหุ้ นรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้ม ีกำรคืนเช็คค่ ำจองซื้อ หุ้นให้แก่ ผู้จ องซื้อทีไ่ ม่ได้ รบั กำรจัดสรรหุ้ น
สำมัญ อันเนือ่ งมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซื้อเพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซื้อตำมเช็คทีส่ ั ่งจ่ำยค่ำจองซื้อหุ้น
ได้ หรือ เนือ่ งจำกกำรปฏิบั ตผิ ิดเงือ่ นไขกำรจองซื้อ โดยผู้ จองซื้อ จะต้องติด ต่อขอรับเช็คฉบับ ดังกล่ำวคืนจำกผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ ไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผู้รบั จองซื้อ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ
6.9.4

กรณี มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
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(ก) ในกรณีทเี่ กิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.3 เงือ่ นไขในกำรจัดจำหน่ำ ยหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้ นสำมัญและจัดจำหน่ำยหุ้ น
สำมัญ ให้ถอื ว่ำผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหุ้นสำมัญทันที
(ข) กรณีทเี่ กิดเหตุกำรณ์อื่นใดทีท่ ำให้ บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ต้ องระงับ หรือหยุ ดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือไม่สำมำรถส่ งมอบหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำยได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิทจี่ ะยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพ ย์ โดยผู้
จองซื้อ จะต้อ งแจ้ง ควำมประสงค์ต่อ ผู้จดั จ ำหน่ำ ยหลักทรัพย์ซงึ่ เป็ นผู้ร ับจองซื้อตำมทีร่ ะบุ ไว้ใ นข้อ 6.2
ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกกำรจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ทรี่ บั
จองซื้อ หุ้นสำมัญ จำกผู้ จองซื้อ หุ้นทีย่ กเลิกกำรจองซื้อ หลักทรัพย์ด ังกล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ ำจองซื้อ โดยไม่ ม ี
ดอกเบี้ย และ/หรือค่ ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผู้จองซื้อรำยนัน้ ๆ ตำมชือ่ ทีร่ ะบุ ไว้ในใบจองซื้อ โดยกำรโอนเงินอัต โนมัตเิ ข้ ำ
บัญชีในชือ่ ผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัต ิ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสั ่งจ่ำยผู้จองซื้อตำมชือ่
ทีร่ ะบุ ไว้ในใบจองซื้อและส่ งทำงไปรษณีย์ลงทะเบีย นตำมทีอ่ ยู่ท ี่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อภำยใน 14 วัน นับจำกวันทีส่ ้ นิ สุ ด
ระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทังนี
้ ้ ในกรณีทไี่ ม่ สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื้อในส่ วนทีไ่ ม่ไ ด้
รับจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภำยในระยะเวลำดังกล่ ำว ผู้จดั จำหน่ ำยหลัก ทรัพย์ รำยที่มหี น้ำที่รบั ผิด ชอบในกำรส่ งคืนเงิน
ดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อทีไ่ ม่ได้รบั
กำรจัด สรรหุ้นสำมัญ คืนนับ จำกวันทีพ่ ้นกำหนดเวลำ 14 วัน ดัง กล่ำว จนถึง วันทีไ่ ด้ มกี ำรช ำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำ ว
ข้ำงต้นอย่ ำงไรก็ดไี ม่ว่ำกรณีใ ดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำ บัญชีธนำคำรของผู้ จองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัต ิ (หรือ ทีเ่ รียกว่ ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ส่ งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทรี่ ะบุ ไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผู้จองซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จอง
ซื้อจะไม่มสี ิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสู ญหำยในกำรจัดส่ ง ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของ
ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชือ่ ทีอ่ ยู่ ของผู้จ องซื้อไม่ช ัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ ผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.10

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปจั จุบั น บริษทั ศู นย์ร ับฝำกหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด (“ศูนย์ร ับฝำกหลัก ทรัพย์”) ได้ต กลงรับหน้ ำทีเ่ ป็ นนำย
ทะเบียนหุ้นสำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุ้นทีจ่ องซื้อในกำรเสนอขำยครังนี
้ ้ กล่ำ วคือ ผู้จองซื้อสำมำรถ
ใช้บริกำรของศูนย์ รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพือ่ ขอให้นำหุ้นสำมัญ ทีต่ นได้ รบั กำรจัดสรรเข้ำ สู่ ระบบซื้อขำยแบบไร้ใ บหุ้ น
(Scripless System) ได้ทนั ที ทังนี
้ ้ เพือ่ ให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในได้ทนั ทีทอี่ นุญำตให้หุ้นสำมัญของบริษทั ฯ
เริม่ ท ำกำรซื้อ ขำยได้ ในตลำดหลัก ทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่ ำงกับกรณีท ี่ผู้จ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึง่ ผู้ จองซื้อ จะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รบั ใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครังนี
้ ้ ผู้จองซื้อสำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้คอื
(1) ในกรณีทผี่ ู้ จองซื้อไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ป ระสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ทจี่ ะฝำกหุ้นสำมัญ ไว้ในบัญชีของบริษ ัทหลักทรัพย์ซงึ่ ผู้จ องซื้อมีบัญชีซ้อื ขำย
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บริษทั เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

หลัก ทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ ี บริษ ัทฯ จะด ำเนินกำรนำหุ้ นสำมัญที่ได้ รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษ ัท ศู นย์ร ับฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพือ่ ผู้ฝำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่
บริษทั หลัก ทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ และออกหลัก ฐำนกำรฝำกให้ แก่ผู้ จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิ้นสุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญทีผู่ ้จอง
ซื้อฝำกไว้ ในกรณีน้ ี ผู้ทไี่ ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ทนั ทีทอนุ
ี่ ญำตให้หนุ้
สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผี่ ู้จองซื้อเลือกให้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชือ่ ของผู้จองซื้อ จะต้องตรงกับชือ่ เจ้ำของ
บัญชีซ้อื ขำยหลัก ทรัพย์ท ี่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ใ นบัญชีข องบริษ ัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉ ะนันแล้
้ ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2)
ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2) ในกรณีทผี่ ู้ จองซื้อไม่ประสงค์ จะขอรับใบหุ้น แต่ป ระสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์ รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท ี่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อส่ วน “ข้อมู ลเพิม่ เติมส ำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” สำหรับ ผู้จองซื้อที่เป็ นบุ คคลธรรมดำและนิตบิ ุ ค คล และเอกสำร “แบบสอบถำม
สำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุ ค คล” สำหรับผู้ จองซื้อนิตบิ ุ ค คลเท่ ำนัน้
พร้ อมลงนำมรับรองควำมถูก ต้อ งของข้อ มู ล เพือ่ นำส่ ง ให้ แก่ ศูนย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพย์ กรณีน้ บี ริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์ร ับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจำนวนหุ้ นสำมัญ ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ ในบั ญชีของบริษ ัทผู้อ อกหลักทรัพย์
สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ ้ นิ สุ ดระยะเวลำ
กำรจองซื้อ ในกรณีน้ ี ผู้ทไี่ ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
และหำกผู้จองซื้อต้องกำรถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
สำมำรถติดต่ อได้ ทศี่ ูนย์ รบั ฝำกหลัก ทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำ ธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญ ตำมอั ตรำที่ศูนย์ รบั ฝำก
หลักทรัพย์กำหนด
(3) ในกรณีทผี่ ู้ จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้ นในนำมของผู้ จองซื้อ บริษ ัทฯ โดยศู นย์ร ับฝำก
หลักทรัพย์จะส่ งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชือ่ ทีอยู
่ ท่ ี่
ระบุ ไว้ในใบจองซื้อหุ้น ภำยใน 15 วัน นับจำกวันทีส่ ้ นิ สุ ดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ ี ผู้จองซื้อทีไ่ ด้ รบั กำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุ้น ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำก
ทีห่ ุ้นสำมัญของบริษทั ได้เริม่ ซื้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื้อไม่ระบุ เลือกกรณีใดกรณีหนึง่ ในใบจองซื้อ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของ
บริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
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