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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยขอสงวนสิท ธิในกำรเปลี่ย นแปลงรำยละเอีย ดวิธีก ำรจองซื้อ
หลักทรัพย์และวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีท่เี กิดปญั หำ
อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์

กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

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

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย

1. บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
เลขที่ 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4 ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6999
โทรสำร 0-2633-6500
2. บริษทั หลักทรัพย์ ไทยพาณิ ชย์ จากัด
เลขที่ 19 อำคำร 3 ชัน้ 20-21 ไทยพำณิชย์ ปำร์ค พลำซ่ำ
ถนนรัชดำภิเษก แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999
โทรสำร 0-2949-1113
3. บริษทั หลักทรัพย์ เอเซียพลัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชัน้ 11 อำคำรซิตท้ี ำวเวอร์ ถนนสำทรใต้ แขวงทุ่งมหำเมฆ
เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1666 และ 0-2285-1777
โทรสำร 0-2285-1900-1
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6.3

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถำบัน นักลงทุนรำยใหญ่ และผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษัท ตำมสัดส่วน
กำรจัดสรร และรำคำตำมที่ป รำกฏในข้อ 1 โดยผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ ำยหุ้น
ประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้รำยละเอียดให้เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
อย่ำงไรก็ตำม ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยมีสทิ ธิยกเลิกกำรจำหน่ำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิด
เหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement)
ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ติ ำมเงื่อนไขใดๆ ทีก่ ำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ ภำวะตลำดหลักทรัพย์ฯ
หรือกำรเมืองทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ หรือกำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำน
ของบริษทั ฯ ทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้ หรือ
(ค) เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุท่ที ำให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงำนรำชกำรสัง่
ระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้
ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุน้ สำมัญดังกล่ำวในข้อ (ก) –
(ค) ข้ำ งต้ น จะขึ้น อยู่ ก ับ ดุ ล ยพินิ จ ของผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจัด จ ำหน่ ำ ย และเป็ น ไปตำม
รำยละเอีย ดและเงื่อ นไขที่จ ะก ำหนดไว้ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นในครัง้ นี้จำก
เหตุ ใ นข้ อ (ก) – (ง) ข้ำ งต้ น หรือ เหตุ อ่ื น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสัญ ญำแต่ ง ตั ง้ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยและผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซื้อแต่ละรำยที่จองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนของตน
ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 33,000,000 บำท โดยบริษทั ฯ จะชำระเงินค่ำตอบแทนกำรจัด
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จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยดังกล่ำวตำมวิธีกำรที่ระบุ ไว้ในสัญ ญำแต่ งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยและรับ ประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)
6.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รบั
(1) ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

6.4

หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวนไม่เกิน 120,000,000 หุน้ ในรำคำหุน้ ละ 11 บำท

1,320,000,000 บำท

หัก ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

38,436,000

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

1,281,564,000 บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้

10.68

บำท

ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

1,026,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน 2

150,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว

60,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

33,000,000

บำท

ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ 3

4,100,000

บำท

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

38,436,000

บาท

บำท

ประมาณการค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ

หมำยเหตุ :

1
2
3

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำทีป่ รึกษำทำงกำรเงิน ค่ำทีป่ รึกษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ และค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้
และเอกสำรอื่นๆ เป็ นต้น
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6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สำหรับบุคคลทัวไป
่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ท่สี ำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดกำรจองซือ้
สำหรับนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 8.30 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ วนั ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช้จนถึงวัน
สิน้ สุดกำรจองซือ้
สำหรับผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 8.30 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่ วนั ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับ ใช้จนถึงวัน
สิน้ สุดกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ บุ ค คลทัว่ ไป นั ก ลงทุ น สถำบัน และนั ก ลงทุ น รำยใหญ่ และผู้มีอุ ป กำรคุ ณ ของบริษั ท ฯ สำมำรถดำวน์ โหลด
(Download) หนังสือ ชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลักทรัพย์ (“สำนักงำน ก.ล.ต.”) จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียด
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) บุคคลทัวไป
่
(2) นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ (3) ผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ผูร้ ่วมจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำกควำม
ต้องกำรซื้อจำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้ ในวง
กว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี้ กำรจัด สรรหุ้น สำมัญ โดยผู้จดั กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำย ผู้ร่ว มจัด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ผู้ร่วมจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะไม่ จดั สรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัด
จำหน่ ำย ผู้บริห ำร ผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคุ ม บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่อ ยของตนเอง หรือ ของผู้จ ัด
จำหน่ ำยหุน้ ทีร่ ่วมจัดจำหน่ ำย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ผู้ร่วมจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
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จำหน่ ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่
เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซือ้ ของผูจ้ องซื้อทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุ้นให้กบั บริษัทย่อยของ
บริษัท ฯ ด้ว ย ทัง้ นี้ เป็ น ไปตำมรำยละเอีย ดที่ก ำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทธ .
70/2552 เรื่อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่อ นไข และวิธีก ำรในกำรจัด จ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์ ลงวัน ที่ 3 สิง หำคม 2552
(รวมทัง้ ที่ได้มีก ำรแก้ไขเพิ่ม เติ ม ) และประกำศคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุ น ที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง กำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ประเภทหุน้ และใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ฉบับ
ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน พ.ศ. 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
สำมัญ ที่จดั สรรให้แก่นักลงทุ นในแต่ ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
่มเติม หำก
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุน้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ เป็ น
ต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
3. ภำยหลังจำกกำรปิ ด รับ จองซื้อ หุ้น สำมัญ สำหรับ ผู้จองซื้อ ในแต่ ละประเภท ผู้จ ัดกำรกำรจัด จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภท
หนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหนุ้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้ หุน้
สำมัญเกินกว่ำจำนวนที่จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถำบัน นักลงทุนสถำบันและนัก
ลงทุนรำยใหญ่ เป็ นต้น ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นกั ลงทุนที่
เกีย่ วข้องได้ทรำบโดยทัวกั
่ น ทำงสือ่ ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป
4. กำรจัดสรรหุน้ สำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติทก่ี ำหนดตำมข้อ 5 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ขอ้ บังคับ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
6.6.1

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 31,878,000 หุ้น ให้แก่บุคคลทัวไป
่

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณ ผู้ท่เี ป็ น
ลูกค้ำหรือคำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือผูม้ คี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แกบุคคลใด และ/หรือ
ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้จำนวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่
บุคคลทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื้อบุคคลทัวไปครบตำมจ
่
ำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 ขอสงวนสิทธิในกำร
ปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
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6.6.2

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 54,000,000 หุ้น ให้แก่นักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำก
น้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ นักลงทุนสถำบัน
และนักลงทุนรำยใหญ่ทวไปจะมี
ั่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญครบตำมจำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้
6.6.3

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญจานวน 34,122,000 หุ้น ให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่ผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่
ได้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมของบริษทั ฯ โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญ
ให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดย
จำนวนหุน้ ที่จดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคูณของ 100
หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้น สำมัญ คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุป กำรคุ ณของบริษัท ฯ ข้ำงต้น
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้แก่ นัก
ลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ หรือบุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.7.1

สาหรับบุคคลทัวไป
่

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ สำมำรถเลือกจองซือ้ หุน้ ตำมวิธกี ำรจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้ อ โดยใบจองซื้ อ หุ้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรำยละเอีย ดกำรจองซื้อในใบจองซื้อให้ถู กต้อ ง
ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชน ที่ยงั ไม่ หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ท่มี ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของ
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ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)
-

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจอง
ซือ้ หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย: สำเนำหนังสือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมด
ที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ ำที่ Notary Public
และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง

-

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ำว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมิน
ควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แล้ว ภำยในระยะเวลำ
ไม่ เกิน 2 ปี ก่ อ นกำรจองซื้อ ผู้จ องซื้อ ดัง กล่ ำ วไม่ จ ำเป็ น ต้ อ งแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ หำกไม่ เป็ น ไปตำมเงื่อ นไขที่ก ล่ ำ วข้ำงต้น ผู้จ องซื้อ จะต้ อ งแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้
จองซื้อให้แก่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื้อ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่
ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้
จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อต้องกรอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ กำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” ส ำห รั บ ผู้ จ องซื้ อ ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดำและนิ ติ บุ ค คล และเอกสำร
“แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิ ุคคล” สำหรับผูจ้ องซื้อ
นิตบิ ุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
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(ข) การจองซื้ อ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จ องซื้อ สำมำรถจองซื้อ ผ่ ำนช่ อ งทำงเว็บ ไซต์ข องผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ซง่ึ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย
จำกัด (มหำชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำ
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมี
กำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้
โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูล
เกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี้ชวน และ/หรือข้อมูลสรุป ของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื้อ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลง
นำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ได้จดั ให้มหี นังสือชีช้ วนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึ กเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน
หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมข้อ 6.2 โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำน
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้
จัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่ีจะท ำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลู ก ค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดำเนิ นกำรจัดท ำประเมินควำมสำมำรถรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพ ย์
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่
ละรำยจะต้ อ งมีก ำรควบคุ ม กำรจองซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปที่ร ัด กุ ม เพีย งพอ และสำมำรถ
ตรวจสอบควำมมีตัวตนของลูกค้ำได้ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซื้อ (Hard
Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื้อ โดยผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพ ย์จะต้องปฏิบตั ิ
ตำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ต้อ งให้ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปพิ สูจ น์ ตัว ตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี จู้ องซื้อมีกบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
โอแนวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
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o ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/
หรือ ข้อ มู ลสรุ ป ของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผู ก พัน ตำมหนังสือ ชี้ช วน และ/หรือ ข้อ มูลสรุป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซื้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์จดั เตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วันและ
เวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ภำยใน
เวลำทำกำรในช่วงระยะเวลำกำรจองซือ้
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ โดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้
(2) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 21 – 23 กันยำยน 2558

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 8:30 น.
ของ 21 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยำยน 2558

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 8:30
น. ของวันที่ 21 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยำยน 2558

(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ 21 กันยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 22 กันยำยน 2558 ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่
ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี
คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด พร้อมทัง้
เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่ อได้ไว้ด้ำนหลัง (4) กำรหักเงินฝำกในบัญ ชีซ้อื ขำย
หลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 22 กันยำยน 2558 หรือ เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 23 กันยำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื
ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ เท่ำนัน้
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ทัง้ นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
(4) ผูจ้ องซื้อทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ ด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสัง่ จ่ำยเช็ค เข้ำ
บัญ ชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถ
สอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซื้อได้จำกผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่ละรำยจะเป็ นผูท้ ำ
กำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(5) ผู้จองซื้อ ต้องน ำใบจองซื้อ และเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ในข้อ (1) พร้อ มเงิน ค่ ำจองซื้อในข้อ (3) หรือ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื้อและชำระเงินได้ท่ผี ู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกัน กำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยำยน 2558 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ่ี
รับจองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซือ้
ผ่ ำ นทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปที่ช ำระค่ ำจองซื้อ ผ่ ำนระบบกำรโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องนำส่งใบจองซือ้ หรือเอกสำรประกอบกำร
จองซือ้
(6) ผูท้ ่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้ อและขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิก
กำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (1) – (5) ได้
6.7.2

สาหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ อง
ซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำ
มี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
- ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิ ชย์อำยุ ไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มี
อำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญ ของนิติบุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัต ร
ประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี )
ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
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- ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในต่ ำงประเทศ: สำเนำหนั งสือ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริษั ท
(Certificate of Incorporation) หรือ หนั ง สือ แสดงควำมเป็ น นิ ติบุ ค คล (Affidavit) ที่อ อกไม่ เกิน 6
เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และ
ประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่
หมดอำยุ (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรอง
ลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุล
ไทยในประเทศทีเ่ อกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
จองซือ้ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
- ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำร
จองซื้อ แทน: ส ำเนำหนั ง สือ มอบอ ำนำจจำกผู้จ องซื้อ มอบอ ำนำจให้ ผู้ดู แ ลรัก ษำผลประโยชน์
ดำเนินกำรจองซือ้ แทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไป
ตำมประเภทของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำ
เนำถูกต้องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนผู้จองซื้อหรื อผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่ กรณี ) และ
ประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
(2) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตัง้ แต่เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 21 – 23 กันยำยน 2558
(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 21 กันยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 22 กันยำยน 2558 ผูจ้ องซื้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”)
หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ 21 กันยำยน 2558 หรือ วันที่ 22
กันยำยน 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำย
บัญชีธนำคำรที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุ ไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด
พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 22 กันยำยน 2558 หรือ เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 23 กันยำยน 2558 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินสด หรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต ผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรือค่ำธรรมเนียมอื่น
ใดที่เกิดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จำนวนเงินที่ผู้จดั กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ได้รบั ต้องเท่ำกับยอดจองซือ้ เต็มจำนวน)
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 20

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

(4) ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ ด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ค แคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชี
จองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
(5) ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ (3) หรือหลักฐำน
ที่แ สดงว่ ำมีก ำรช ำระค่ ำจองซื้อ หุ้น สำมัญ มำยื่น ควำมจ ำนงขอจองซื้อและช ำระเงิน ได้ท่ีผู้จ ัดกำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 21 –
23 กันยำยน 2558 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับ
จองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้
(6) ผู้ท่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงิ นคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผู้จดั กำรกำรจัดจ ำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำย มีสทิ ธิป ฏิเสธหรือ ยกเลิก กำรจองซื้อ ของผู้จองซื้อ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (1) – (5) ได้
6.7.3

สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

(1) ผูจ้ องซื้อที่เป็ นผู้มอี ุปกำรคุณของบริษัทฯ จะต้องจองซือ้ หุ้นสำมัญขัน้ ต่ ำจำนวน 1,000 หุ้น และจะต้องเพิม่ เป็ น
ทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกจองซือ้ หุน้ ตำมวิธกี ำรจองซือ้ หุน้ ดังต่อไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุ้น ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและ
ชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซื้อเป็ นนิติบุคคลจะต้องลงนำมโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตรำสำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ และหรือสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน
พร้อมทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ทย่ี งั ไม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน จะต้อง
แนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุของผูป้ กครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำน
ทีผ่ เู้ ยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ท่มี ี
บัตรประจำตัวประชำชน จะต้องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่ หมดอำยุ ของผูเ้ ยำว์และของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ำนที่ผู้เยำว์อำศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนำมรับรอง
สำเนำถูกต้อง)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย: สำเนำหนังสือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 21

บริษทั เจดับเบิล้ ยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำหน้ ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ และแนบสำเนำใบต่ ำงด้ำว หรือสำเนำ
หนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรอง
สำเนำถูกต้อง

-

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ท่มี ีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
และรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำยหลัก ทรัพ ย์แ ล้ว ภำยในระยะเวลำไม่ เกิน 2 ปี ก่ อ นกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้หำกไม่เป็ นไปตำม
เงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรำยละเอียด
ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลำยมือชื่อผู้จองซือ้ ให้แก่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำย เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่
ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุ้น
ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ใน
ส่ว น “ข้อ มู ลเพิ่ม เติม สำหรับ กำรด ำเนิ น กำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบสถำนะ
FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุ คคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำมรับ รอง
ควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

(ข) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผู้จองซื้อจะต้อ งเป็ นผู้ท่มี ีบญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือ
บัญ ชีป ระเภทอื่น ๆ กับ ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยตำมข้อ 6.2.1 (บริษั ท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) ซึง่ ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดำเนินกำร
จัด ท ำแบบประเมิน ควำมสำมำรถรับ ควำมเสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
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รับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถ
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผูจ้ อง
ซือ้ ต้องยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรือข้อมูลสรุป ของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จอง
ซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำร
จองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยได้จดั ให้มหี นังสือชีช้ วนและข้อมูลสรุป
ของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
(ค) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึ กเทป ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนเจ้ำหน้ ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุน
หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย (บริษั ท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) โดยยืนยันกำรจองซื้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผูจ้ องซื้อ
จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยที่จะทำกำรจองซื้อ และได้ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริง
เกี่ย วกับ ลู ก ค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนิ น กำร
จัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ ำยภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะต้องมีกำรควบคุมกำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลง
นำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้องปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์ ดังนี้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำที่เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนผ่ำน (Website) ของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ หรือจำก
หนังสือชีช้ วนผ่ำน www.sec.or.th
o ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ต้อ งให้ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปพิสูจ น์ ตัว ตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญ
ั ชีท่ผี จู้ องซื้อมีกบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระ
รำคำ (ATS) กับผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
o ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในหนังสือชีช้ วน และ/
หรือ ข้อ มูลสรุป ของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผูก พัน ตำมหนังสือ ชี้ช วน และ/หรือ ข้อ มูลสรุป ของ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่
ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้
o ผูแ้ นะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย เมื่อรับคำยืนยันพร้อม
รำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
อ้ ผ่ำนระบบทีผ่ จู้ ดั กำร
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กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลกำรจองผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื้อผ่ำนระบบ โดยผูจ้ องซื้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ได้ภำยในเวลำทำกำรในช่วงระยะเวลำกำรจองซือ้
อย่ำงไรก็ตำม หำกผูจ้ องซือ้ ไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ได้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ โดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซือ้ พร้อมแนบเอกสำรตำมที่ระบุไว้ขำ้ งต้นได้
(2) ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำน และเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 21 – 23 กันยำยน 2558

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลำ 8:30 น.
ของวันที่ 21 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยำยน 2558

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือตัง้ แต่เวลำ 8:30
น. ของวันที่ 21 กันยำยน 2558 ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยำยน 2558

(3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 21 กันยำยน 2558 เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 22 กันยำยน 2558 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรือกำรโอนเงิน
(2) กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์
เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันที่ 21
กันยำยน 2558 หรือ วันที่ 22 กันยำยน 2558 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญ ชีใน
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 22 กันยำยน 2558 หรือ เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 23 กันยำยน 2558 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสดหรือกำรโอนเงิน หรือกำรโอนเงินผ่ำน
ระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ กำรช ำระเงินค่ำจองซื้อผ่ ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทำได้เฉพำะผู้จองซือ้ ที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
(4) ผู้จองซื้อที่ชำระเงินค่ำจองซื้อด้วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำ
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บัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึง่ ผู้
จองซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อ รวมในส่วน
ของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(5) ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ ในข้อ (1) พร้อมเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ (3) หรือหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซือ้
หุน้ มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ และชำระเงินได้ท่ผี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. ของวันที่ 21 – 23 กันยำยน 2558 โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ ำที่ท่ีรบั จองซื้อ จะลงลำยมือชื่อ รับ จองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้น สำมัญ ให้แ ก่ผู้จองซื้อ
ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ ำระค่ำจองซือ้ ผ่ำนระบบ
กำรโอนอัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผู้จ องซื้อ ไม่ ต้ อ งน ำส่งใบจองซื้อ หรือ เอกสำร
ประกอบกำรจองซือ้
(6) ผู้ท่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้
จองซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (1) – (5) ได้
6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1

สาหรับบุคคลทัวไป
่

ในกรณีทม่ี กี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 ซึ่งผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะ
พิจำรณำจำกปจั จัยต่ำงๆ เช่น กำรเป็ นผู้มอี ุปกำรคุณ ลูกค้ำผูท้ ่คี ำดว่ำจะเป็ นลูกค้ำของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือ
บริษัทในเครือของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย หรือเป็ นผู้มคี วำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
หรือบริษัท ในเครือของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ ละรำย รวมถึงปริมำณกำรซื้อขำยหลักทรัพ ย์ผ่ำนผู้จดั จำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ หรือกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทำงด้ำนวำณิชธนกิจหรือด้ำนอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์หรือบริษัทใน
เครือของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย เป็ นต้น
6.8.2

สาหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่

ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญที่เสนอขำยแก่นักลงทุนสถำบันและนักลงทุนรำยใหญ่ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.8.3

สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

ในกรณีทก่ี ำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยแก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้บริหำรของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทได้มอบหมำยบริษัทฯ หรือผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
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6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผจู้ องซื้อระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อ
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับ
จำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่ง
ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ
โดยผู้จองซือ้ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือ
เช็คต่ ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณี ท่ไี ม่สำมำรถคืนเงินค่ ำจองซื้อหุ้นสำมัญ ให้แก่ผู้จองซื้อได้ภำยในระยะเวลำ ที่
กำหนดข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดี ไม่ว่ำในกรณี ใดๆ หำกได้มีกำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญ ชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงิน
อัต โนมัติ (หรือ ที่เรีย กว่ ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ ส่ ง เช็ค คืน เงิน ค่ ำจองซื้ อ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือ กำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.2

กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรให้แก่ ผู้
จองซือ้ หุน้ ทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำร
โอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วัน
ท ำกำรนั บ จำกวัน สิ้น สุ ด ระยะเวลำกำรจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ ค่ ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนเงิน หรือ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจอง
ซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในทีก่ ำหนดข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณ
จำกจำนวนเงินค่ำจองซื้อหุน้ สำมัญที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ ้นกำหนดดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระ
คืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ อง
ซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำ
จองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่
ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค
ที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซื้อหุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซื้อที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้น
สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้ เพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ตำมเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ำยค่ำจองซือ้ หุน้
ได้ หรือ เนื่ องจำกกำรปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติด ต่ อขอรับ เช็คฉบับ ดังกล่ำวคืน จำกผู้จ ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำร นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ อันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื้อโดยกำรโอนเงินค้ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อผ่ำน
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวัน
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผู้จองซื้อตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผู้
จองซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำง
ธนำคำร (ถ้ำมี)
6.9.4

กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ สำมัญและจัดจำหน่ ำยหุน้
สำมัญ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญทันที
(ข) กรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์ อ่นื ใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นผู้รบั จองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว

หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทร่ี บั
จองซื้อหุ้นสำมัญ จำกผู้จองซื้อหุ้น ที่ย กเลิก กำรจองซื้อหลัก ทรัพ ย์ดงั กล่ำวจะดำเนิ นกำรคืนเงิน ค่ำจองซื้อ โดยไม่ มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซื้อรำยนัน้ ๆ ตำมชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้ำ
บัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชำระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำม
ชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนที่
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 27
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ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืน
เงินดังกล่ำว จะต้องชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้
รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มีกำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น
อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อหุน้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียน
ตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของ
ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผู้จองซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.10

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปจั จุบนั บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่เป็ นนำย
ทะเบียนหุน้ สำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถ
ใช้บ ริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุ้นสำมัญ ที่ตนได้รบั กำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น
(Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สำมำรถขำยหุน้ สำมัญในได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญำตให้หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ
เริม่ ทำกำรซื้อขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกั บกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่
สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถเลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้คอื
(1) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้ น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผู้จองซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญ ที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่
บริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝำกหุ้นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อภำยใน 7 วัน นับจำกวันที่
สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญทีผ่ จู้ อง
ซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ทนั ทีทอ่ี นุญำตให้หนุ้
สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝำกหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2)
ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2) ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซื้อประสงค์ท่จี ะฝำกหุ้นในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อ
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax
ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 28
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Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำม
สำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” สำหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่ำนัน้
พร้อมลงนำมรับ รองควำมถู ก ต้องของข้อมูล เพื่อน ำส่งให้แ ก่ศูน ย์รบั ฝำกหลักทรัพ ย์ กรณี น้ี บ ริษัท ฯ จะ
ดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญ ชีจำนวนหุ้นสำมัญ ตำมจำนวนที่ผู้จองซื้อได้รบั กำรจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำ
กำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้
และหำกผูจ้ องซือ้ ต้องกำรถอนหุน้ สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้
สำมำรถติดต่อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์กำหนด
(3) ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บริษั ทฯ โดยศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชือ่ ทีอ่ ยู่ท่ี
ระบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภำยใน 15 วัน นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั กำร
จัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อำจจะได้รบั ภำยหลังจำก
ทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ได้เริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ทัง้ นี้ หำกผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุน้ ในบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้ าที่ 29

