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6.

การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จัด การการจัด จํ า หน่ า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่ า ยตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุล ยพิ นิ จ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม
ในกรณี ที่เกิดปั ญหา หรื ออุปสรรค หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทัง้ นีเ้ พื่อทําให้ การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2

6.2

ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
6.2.1 ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 849 ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน์
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662
6.2.2 ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริษัทหลักทรั พย์ [  ]
บริษัทหลักทรั พย์ [  ]
บริษัทหลักทรั พย์ [  ]
บริษัทหลักทรั พย์ [  ]

(“ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์” ในที่นีแ้ ละที่จะกล่าวถึงต่อไป ให้ หมายความถึง “ผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย”)
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6.3

เงื่อนไขและค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
6.3.1 เงื่อนไขการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจะเสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท และผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของ
บริ ษัทเป็ นจํานวนรวม 150,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [  ] บาท โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลง
ยอมรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน
้ ้ จัด
ทังจํ
้ านวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
นี ้ โดยจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังจํ
้ านวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตามรายละเอี
้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
้ ้ จดั จําหน่ายและ
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
รับประกันการจําหน่าย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั ภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ
หรื อการเมืองทังในประเทศและต่
้
างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้
หรื อ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ศาล รัฐบาล
หน่วยงานราชการ หรื อองค์กรของรัฐ สัง่ ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถ
ส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทัง้ นี ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณี ผ้ ูจัดการการจัดจํ า หน่ายและรั บ ประกันการจัดจํ า หน่า ยใช้ สิทธิ ยกเลิกการเสนอขายหุ้น และจัด
จําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จดั จําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้ อ 6.9
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6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการ
จําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินประมาณ [  ] บาท (ไม่รวม
ภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดยจะชําระให้ ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปิ ดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับ
บริ ษัท
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับและค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
- จากการขายให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป
- จากการขายให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
- จากการขายให้ แก่นกั ลงทุนสถาบัน
- จากการขายให้ แก่กลุม่ พนักงานของบริษัท
รวมจํานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทังสิ
้ ้น
หัก ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
จํานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้ รับ
จํานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้ รับต่อหุ้น
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
6.4

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ *
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นคําขอให้ รับหุ้นสามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าสําหรับการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
ค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
ค่าใช้ จ่ายในการจัดทําหนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ : * ค่าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี ในการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

6.5

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์
ผู้ประสงค์จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นของ
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้
บริ ษัทได้ ที่สํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ได้ ตังแต่
จนถึงวันสิ ้นสุดการเสนอขายในวันทําการของสํานักงานของผู้จดั จําหน่าย
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ทังนี
้ ้ ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท และผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของ
บริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี ้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้
ชวนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้น
ครัง้ นี ้ได้ ก่อนทําการจองซื ้อหุ้นสามัญ ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และผ่านเว็บไซต์ www.sec.or.th
6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทที่เสนอขายในครัง้ นี ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อยของตนเอง และของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
และผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่บุคคลของบริ ษัทที่ถูกห้ ามมิให้ จัดสรร
หลักทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บุคคลที่บริ ษัทถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้นหรื อเกินกว่าอัตราที่
ประกาศกํ าหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํ า กับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้
ตังแต่
้ วนั ที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญที่เหลือจาก
้
หรื อเป็ นการจัดสรรให้ ผ้ บู ริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของ
การจองซื ้อของผู้จองซื ้อหุ้นทังหมด
บริษัทตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ วเท่านัน้
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อบุคคลทัว่ ไป
จํานวน [  ] หุ้น (2) เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณ จํานวน [  ] หุ้น (3) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน [  ] หุ้น และ
(4) เสนอขายต่อกลุม่ พนักงานของบริ ษัท จํานวน [  ] หุ้น อย่างไรก็ดี ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ประชาชน เพื่อทําให้ การจอง
ซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นี ้เป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม ข้ อ 5 (3)
เรื่ อ งการกระจายการถื อ หุ้น รายย่อ ย ของข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ ใ หม่ เรื่ อ ง การรั บ หุ้น สามัญ หรื อ หุ้น
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
บุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทังที
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวน
มากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอุป
การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
ขอสงวนสิท ธิ ในการปิ ดรั บจองซื อ้ หุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ก่อนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองหุ้นแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อ
ผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะทําการจัดสรรให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวน
มากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ การ
คุณของบริ ษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทก่อนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื ้อ
6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ บู ริหาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองหุ้นแก่ผ้ บู ริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัท ให้ อยู่ใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท โดยจะทําการจัดสรร
ให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หาก
ยอดการจองซื ้อหุ้นครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้บริ หาร (ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และ
พนักงานของบริ ษัทก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้ องการของบุคคลตามข้ อ 6.6.1, 6.6.2 และ 6.6.3 ให้ จัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
6.7

วันและวิธีการจอง และชําระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
6.7.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
6.7.1.1 วิธีการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าเป็ น

จํานวน 1,000 หุ้น และทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้น
ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการ
จองซื ้อ โดยสามารถจองซื ้อได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
(1) การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
- ใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์ มการรู้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ตามที่ผ้ ูจัดจํ าหน่ายแต่ละรายกําหนด (ยกเว้ นกรณี ผ้ จู องซือ้ ที่เคยผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจําหน่ายตามข้ อ 6.2 หรื อกับ
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บริ ษัทหลักทรัพย์อื่น ก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทําแบบการรู้จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก)
โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซื ้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตร
ข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจอง
ซื ้อทุกฉบับ (ในกรณี ที่สําเนาบัตรข้ าราชการหรื อสําเนาบัตรพนักงานรั ฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ)
และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง (ที่ยงั
ไม่ ห มดอายุ) พร้ อมลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ต้ อ ง (กรณี ผ้ ูจ องซื อ้ เป็ นผู้เ ยาว์ จะต้ อ งแนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้
บริ ษัท(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อหนังสือแสดง
ความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ พร้ อม
ลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่
ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้
สําเนาเอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรอง
ความถูกต้ องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ
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 ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื ้อหุ้นแทน : ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ทัง้ นี ้ ผู้จองซื อ้ ที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 มีหน้ าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี ของบุคคลสัญชาติอเมิรกัน
ที่มีรายได้ จากการทํางานหรื อลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้ แก่
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)เท่านัน”
้ สําหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและ
นิติบคุ คล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื อ้ นิติบุคคลเท่านัน้ พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูล
(2) การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผ้ จู ดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ได้ แก่ บริ ษัท
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อ
หลักทรัพย์ [  ] และ บริ ษัทหลักทรัพย์ [  ] โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ซึ่งผ่านขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้
จัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจัดจําหน่ายจะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ
สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้
จองซือ้ ต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วนหรื อเอกสารสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าวในระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนามในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมทัง้
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ต้ องจัดให้
มี ห นัง สื อ ชี ช้ วนและเอกสารสรุ ป ข้ อ มูลสํ า คัญ ของหลัก ทรั พ ย์ (Executive
Summary) ในเว็บ ไซต์
(Website) ของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดหรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
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(3) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ได้ แก่
บริ ษัทหลักทรัพย์ [  ], บริ ษัทหลักทรัพย์ [  ], บริ ษัทหลักทรัพย์ [  ], โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มี
บัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายก่อนการ
จองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายจะต้ องมี
การควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันทาง
วาจาว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ หรื อเอกสารสรุ ป
ข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนามในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมทังไม่
้ ต้องแนบ
เอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อ
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ต้ องจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวน และเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของ
หลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.2 ต้ องแจ้ งการจัดสรรจํานวน
หุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุ้นที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย
จํานวนเงินที่ต้องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อ
สามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย
และรับประกันการจัดจําหน่าย หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.2 ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้
จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ ชําระ
โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจํ าหน่าย และ/หรื อ ผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจัด
จําหน่าย หรื อชื่อผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
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 ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน
หรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.2 เมื่อรับคํายืนยันพร้ อม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้ องบันทึกคําสัง่ การจองซือ้ ผ่านระบบ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จัดจําหน่าย จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้
แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดําเนินการจองซื ้อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสามารถ
ทําการจองซื ้อตามวิธีกรอกใบจองซื ้อได้
6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซือ้ : โดยผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สํานักงาน

สาขา และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1
และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.2 ภายในระยะเวลาการจองแต่ละรายได้ เปิ ด
ช่องทางในการจองซื ้อไว้
-

กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา 9.0016.00 น ของวันที่ [  ] 2557

-

กรณีจองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] 2557 หรื อเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [  ] 2557
กรณี จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] 2557 หรื อเวลา 9.00 - 16.00 น. ของวันที่ [  ] 2557
6.7.1.3 วิธีการชําระค่ าจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดย

วิธีการชําระเงินมีดงั นี ้
(1)

ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ม ตามจํ า นวนที่ จ องซื อ้ โดยชํ า ระเป็ นเงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่
กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้
เฉพาะผู้จองซือ้ ที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ได้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
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(2)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระ
ค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้ อ 6.2 พร้ อมส่ง หลัก ฐานการโอนเงิ น มายัง ผู้จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ โดยผู้จัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป

(3)

ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ไม่ได้ มีบัญชีจองซื อ้ กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 หรื อผู้จองซือ้ ที่มี
บัญชีจองซื ้อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรื อมีความ
ประสงค์จะชําระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจํานวนที่จองซื ้อ
ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
 หากทําการจองซื ้อในวันที่ [  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [  ] ระหว่าง
เวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ
โดยให้ ลงวันที่วนั เดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [  ] หรื อ [  ] และชื่อ
เจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อ
ดร๊ าฟ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [  ]
 หากทําการจองซื ้อภายหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] หรื อ จองซื ้อในวันที่ [  ]
ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่
จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้

สําหรับการชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเข้ า “บัญชีจองซื ้อหุ้น
สามัญ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)”
6.7.1.4 การนํ าส่ งเอกสารประกอบการจองซื อ้ สํา หรั บการจองซื อ้ สําหรั บการกรอกใบจองซื อ้

เท่ านัน้ ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจองซื ้อตามข้ อ 6.7.1.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ
้ เวลา
6.7.1.3 มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ] โดยในการจองซื ้อ เจ้ าหน้ าที่
รับจองจะลงลายมือชื่ อรั บจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรั บจองซื อ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซื อ้ ยกเว้ นผู้จองซื อ้ ผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชําระค่าจองซื ้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่งใบจองซื ้อหรื อ
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เอกสารประกอบการจองซื ้อ ยกเว้ นการชําระเงินเป็ นเงินโอน จะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินซึง่ เจ้ าหน้ าที่
รับจองจะลงลายมือชื่อลงในเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็ นหลักฐาน
6.7.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อหุ้นและดําเนินการตามข้ อ 6.7.1.4 แล้ ว

จะยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.1.1 – 6.7.1.4
6.7.2 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
6.7.2.1 วิธีการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าเป็ นจํานวน

1,000 หุ้น และทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ อง
ครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสาร โดยสามารถจองซื ้อได้
2 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
(1) การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
-

ใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
แบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
้
้ จกั ลูกค้ าและ
ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้ นกรณีผ้ จู องซื ้อที่เคยผ่านขันตอนการรู
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดํา เนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย หรื อกับบริ ษัทหลักทรัพย์
อื่น ก่อนการจองซื อ้ แล้ วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทําแบบการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยลงนามยืนยันใน
เอกสารการจองซื ้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อ ดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อ สําเนาบัตร
ข้ าราชการ หรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจอง
ซื ้อทุกฉบับ (ในกรณี ที่สําเนาบัตรข้ าราชการหรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลักพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบ
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบัตร
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ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ)
และสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง (ที่ยงั
ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบคุ คลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่หมดอายุ) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตังบริ
้ ษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับบริ ษัท หรื อหนังสือแสดงความ
เป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ พร้ อมลง
นามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตราสําคัญของ
นิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั
ไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้
สําเนาเอกสารทังหมดต้
้
องได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จดั ทําหรื อรับรอง
ความถูกต้ องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื ้อ
 ในกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซือ้ หุ้นแทน ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้ องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
 ทัง้ นี ้ ผู้จองซื อ้ ที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 มีหน้ าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี ของบุคคลสัญชาติอเมิร
กันที่มีรายได้ จากการทํางานหรื อลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้ แก่
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)เท่านัน”
้ สําหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดาและ
นิติบคุ คล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผู้จองซื อ้ นิติบุคคลเท่านัน้ พร้ อมลงนามรั บรองความถูกต้ องของ
ข้ อมูล
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(2) การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซือ้ สามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนําการลงทุนของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ น
ผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัด
จําหน่าย ซึ่งผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย
ก่อนการจองซื ้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
เพิ่ ม ทุน ในหนัง สื อ ชี ช้ วนของหลัก ทรั พ ย์ หรื อ เอกสารสรุ ป ข้ อ มูล สํ า คัญ ของหลัก ทรั พ ย์ (Executive
Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูล
และลงนามในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมทังไม่
้ ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ต้ องจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญ
ของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่าย โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
แจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ต้องชําระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชําระราคา และ
แจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนของ
หลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย
หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ต้ อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ธนาคารที่ใช้ ชําระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจัดจํ าหน่า ย หรื อชื่ อผู้แนะนํ าการ
ลงทุน เป็ นต้ น
 ผู้จองซื ้อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวน
หรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 เมื่อ
รับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสัง่ การจองซื ้อ
ผ่านระบบผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย จัดเตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดง
ข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื ้อ
ผ่านระบบ
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ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิ่มเติม
สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
อย่า งไรก็ตาม หากผู้จ องซื อ้ ไม่สามารถดํ า เนิ น การจองซื อ้ ผ่ า นระบบโทรศัพ ท์ บัน ทึก เทปได้ ผู้จ องซื อ้
สามารถทําการจองซื ้อตามวิธีกรอกใบจองซื ้อได้
6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซื อ้ : โดยผู้จองซื อ้ สามารถจองซื อ้ ผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สํานักงาน

สาขา และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1
ภายในระยะเวลาการจองแต่ละรายได้ เปิ ดช่องทางในการจองซื ้อไว้
-

้ เวลา 9.00กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
16.00 น ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ]

-

กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ]
6.7.2.3 วิธีการชําระค่ าจองซือ้ ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีการ

ชําระเงินมีดงั นี ้
(1)

ผู้จ องซื อ้ จะต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่า จองซื อ้ ครั ง้ เดี ย วเต็ม ตามจํ า นวนที่ จ องซื อ้ โดยชํ า ระเป็ นเงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่
กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้
เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรั พย์กับผู้จัดการการจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
6.2.1 ได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ

(2)

ในกรณีที่ผ้ จู ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระ
ค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีของผู้จดั การการจําหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั การการจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 หรื อผู้จอง
ซื อ้ ที่ มีบัญ ชี จ องซื อ้ แต่ไ ม่สามารถชํ าระเงิ น ค่า จองผ่านระบบเงิ นโอนอัต โนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จัดการการจัดจําหน่าย
หลักทรัพย์ได้ หรื อมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นตามจํานวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ ดังนี ้
 หากทําการจองซื ้อในวันที่ [  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [  ] ระหว่าง
เวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่
สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วันทําการ
โดยให้ ลงวันที่วนั เดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [  ] หรื อ [  ] และชื่อ
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เจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านัน้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื
อดร๊ าฟ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [  ]
 หากทําการจองซื ้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [  ] หรื อ จองซื ้อในวันที่ [  ] ระหว่าง
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้
สําหรับการชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 จะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของ
ยอดซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเข้ า “บัญชีจองซื ้อหุ้นสามัญ บริ ษัท เอ็น.ดี.รับเบอร์
จํากัด (มหาชน)”
6.7.2.4 การนํ าส่ งเอกสารประกอบการจองซื อ้ สํา หรั บการจองซื อ้ สําหรั บการกรอกใบจองซื อ้

เท่ านัน้ ผู้จองซื ้อจะต้ องนําใบจองซื ้อตามข้ อ 6.7.2.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามข้ อ 6.7.2.3 มายื่นความจํานงขอ
้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
จองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 ตังแต่
ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ] โดยในการจองซื ้อ เจ้ าหน้ าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจอง
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชําระค่าจองซื ้อ
ผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ผู้จองซื ้อไม่ต้องนําส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจอง
ซื ้อ ยกเว้ นการชําระเงินเป็ นเงินโอน จะต้ องนําส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินซึ่งเจ้ าหน้ าที่รับจองจะลงลายมือชื่อ
ลงในเอกสารการโอนเงินเพื่อเป็ นหลักฐาน
6.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อหุ้นและดําเนินการตามข้ อ 6.7.3.4 แล้ ว จะ

ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.3.1 – 6.7.3.4
6.7.3 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้บริหาร(ที่มใิ ช่ กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท
6.7.3.1 วิธีการจองซือ้ : ผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริ ษัท และพนักงานของบริ ษัทจะต้ องจองซื ้อหุ้นขัน้
ตํ่าเป็ นจํานวน 1,000 หุ้น และทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจอง
ซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดย
ผู้มีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบเอกสาร โดย
สามารถจองซื ้อได้ 1 ช่องทาง ดังต่อไปนี ้
การจองซือ้ โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard
รายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี ้
-

Copy)

ผู้จองซื ้อต้ องกรอก

ใบจองซื ้อหุ้นสามัญ
แบบฟอร์ มการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
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-

แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ตามที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ (ยกเว้ นกรณีผ้ จู องซื ้อที่เคยผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ ดํา เนินการจัดทําแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม
(Suitability Test) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหรื อกับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น
แล้ วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทําแบบการรู้จกั ลูกค้ าและตรวจสอบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความ
เสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)อีก) โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะต้ องกรอกรายละเอียดการจอง
ซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ และแนบเอกสาร ดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว : สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทาง (ที่ยงั
ไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อที่
ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ
 ทัง้ นี ้ ผู้จองซื อ้ ที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้ อ 6.10.2 มีหน้ าที่ต้องดําเนินการตามกฎหมาย Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) ในการป้องกันการหลบเลี่ยงภาษี ของบุคคลสัญชาติอเมิร
กันที่มีรายได้ จากการทํางานหรื อลงทุนในประเทศอื่นๆ โดยผู้จองซื ้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชี
ของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้ แก่
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื ้อหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชี
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)เท่านัน้ ” สําหรั บผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดา
พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล

6.7.3.2 ระยะเวลาในการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงานผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่าย ตามข้ อ 6.2.1 ภายในระยะเวลา ตังแต่
้ เวลา 9.00- 16.00 น ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00
-12.00 น. ของวันที่ [  ]
6.7.3.3 วิธีการชําระค่ าจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ โดยวิธีการ
ชําระเงินมีดงั นี ้
 หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 7 มกราคม 2558 ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่
[  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
จํานวนที่จองซื ้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”)
หรื อ ดร๊ าฟท์ ที่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน
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1 วันทําการ โดยให้ ลงวันที่วนั เดียวกับวันที่จอง โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [  ] หรื อ [
 ] และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านั น้ และหากชําระเป็ น
แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟ ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [  ]
 หากทําการจองซื ้อภายหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ [  ] หรื อ จองซื ้อในวันที่ [  ] ระหว่าง
เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้
สําหรับการชําระเงินค่าจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดราฟต์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
้ ยนชื่อ นามสกุล
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 พร้ อมทังเขี
ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง
6.7.3.4 การนําส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ สําหรั บการจองซือ้ : บริ ษัทจะรวบรวมใบจองซื ้อตามข้ อ
6.7.3.1 พร้ อมหลักฐานการโอนเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามข้ อ 6.7.3.3 มายื่นความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงินได้ ที่
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
[  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ] โดยในการจองซื ้อ เจ้ าหน้ าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ น
หลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2.1 จะเป็ นผู้ทําการ
โอนเงินของยอดซื ้อรวมในส่วนที่ตนจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเข้ า “บัญชี [  ]”
6.7.3.5 เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อหุ้นและดําเนินการตามข้ อ 6.7.3.4 แล้ วจะ
ยกเลิกการจองซื ้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อรายที่กรอกข้ อความ และดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.7.3.1 – 6.7.3.4
6.8 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
6.8.2 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณี ที่มีการจองซื อ้ หุ้นสามัญเกิ นกว่า จํ านวนหุ้นสามัญ ที่เสนอขายแก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึ่งดุลย
พินิจของผู้จดั จําหน่ายจะพิจารณาจากปั จจัยได้ แก่ ปริ มาณการซื ้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์หรื อการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทางด้ านวาณิชธนกิจ หรื อด้ านอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
เป็ นต้ น
6.8.3 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัท
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้
อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ หารของบริษัท
6.8.4 สําหรับผู้จองซื ้อประเภทผู้บริ หาร(ที่ไม่เป็ นกรรมการ)และพนักงานของบริษัท
ในกรณี ที่มีการจองซื ้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายต่อผู้บริ หาร(ที่มิใช่กรรมการ)
ของบริ ษัท และพนักงานของบริษัท ให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริ ษัท
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6.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
6.9.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเงิ นค่าจองซื อ้ หุ้นโดยไม่มีดอกเบี ย้ หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่
จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยเร็ วและไม่เกิน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ใน
กํ าหนดเวลาดัง กล่าว ผู้จัดจํ าหน่า ยหลักทรั พ ย์ รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่ง คืนเงิ นดังกล่า ว
จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจอง
ซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืน
ตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี ใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซือ้ หุ้นคืนทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอน
เข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อ
ได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีก
ต่อไป
6.9.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะคืนเงินค่าจองชื ้อหุ้นสําหรับการจองซื ้อหุ้นในส่วนที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบ
ตามจํานวนหุ้นที่จองซื ้อ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจอง
ซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยเร็ วและไม่
เกิน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อให้
รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับ
จากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ได้ มีการชําระคืนตามวิธีดงั กล่าวข้ างต้ น
อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่
อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System “ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ ว
โดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
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6.9.3 ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ไม่ไ ด้ รับ การจัดสรรหุ้น เนื่ อ งจากปฏิ บัติผิดเงื่ อ นไขการจองซื อ้ และ/หรื อ ธนาคารไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น
เรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้น ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะ
ดําเนินการคืนเช็คค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อดังกล่าว โดยผู้จองซื ้อดังกล่าวจะต้ องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 โดยเร็วและไม่เกิน 14 วันนับจาก
วันปิ ดการจองซื อ้ หรื อโอนเข้ า บัญชี ธนาคารของผู้จองซื อ้ ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ ให้ รายละเอียดบัญ ชี
ธนาคารของผู้จองซื ้อหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ใน
กรณี นี ผ้ ้ ูจ องซื อ้ หุ้น จะไม่มีสิท ธิ เรี ยกร้ องค่าดอกเบี ย้ และ/หรื อ ค่า เสียหายใดๆ จากผู้จัดจํ า หน่า ย
หลักทรัพย์ในการที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน และหากผู้จองซื ้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็ค
ตามเวลาที่กําหนดไว้ ผู้จดั จําหน่ายจะส่งคือเช็คค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุไว้ ในใบจองซือ้ หุ้นหรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรื อโอนเข้ าบัญชี ธนาคารอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System “ATS”)โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเช็คค่าจองหุ้นคืนแล้ ว
โดยชอบ
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื ้อ
(ก) กรณี เกิดเหตุการณ์ ตามที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายใช้ สทิ ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จอง
ซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณี เกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทําให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ตอ่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์
ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายนัน้ ๆ โดยสัง่ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้
จองซื ้อตามชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่
หุ้นภายใน 14 วันนับจากวันปิ ดการจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทังนี
ผู้จองซือ้ ได้ ในกํ าหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้ องชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้น ในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับ
การจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
หากได้ มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นโดยถูกต้ องแล้ ว
ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใด ๆ
อีกต่อไป
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6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository
Company Limited หรื อ LTD) (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ ตกลงรับหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นให้ กบั บริ ษัทและ
ให้ บ ริ ก ารรั บ ฝากหุ้น ที่ จ องซื อ้ ในการเสนอขายครั ง้ นี ้ กล่า วคื อ ผู้จ องซื อ้ สามารถใช้ บ ริ ก ารของศูน ย์ รั บ ฝาก
หลักทรัพย์ และเข้ าสูร่ ะบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้น
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ในตลาด
หลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีหนึ่ง
ในสามกรณี ดังนี ้
6.10.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อ
ประสงค์ทีจะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้
บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนั ้
ฝากหุ้นสามัญอยู่ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝาก
ไว้ ภายใน 7 วันทําการนับแต่วันปิ ดการจองซือ้ ในกรณี นีผ้ ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททําการซื ้อขาย
ได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ผ้ ูจองซื อ้ เลือกให้ บริ ษัทดําเนินการตามข้ อ 6.10.1 ชื่ อของผู้จองซือ้ ในใบจองจะต้ องตรงกับชื่ อ
เจ้ า ของบัญ ชี ซื อ้ ขายหลักทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ จะฝากหุ้น ไว้ ในบัญ ชี ข องบริ ษั ทหลักทรั พ ย์ ดังกล่า ว
มิฉะนันแล้
้ ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ใน "บัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกหมายเลข 600
เพื่อข้ าพเจ้ า” กรณีนี ้ บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตามจํานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้
ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู อง
ซื ้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่
ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรั พย์ ฯ และหากผู้จองซื อ้ ต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญ ชี ข องบริ ษั ทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหุ้นสามัญตามที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนด ทังนี
้ ้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ าพเจ้ า จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นําฝาก
ในบัญชีดงั กล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ ทนั ภายในวันที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก
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6.10.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท
คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะทําการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนที่ได้ รับการจัดสรรให้ แก่ผ้ ทู ี่ได้ รับการจัดสรร
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจอง
ซื อ้ หุ้น ในกรณี นี ้ ผู้จ องซื อ้ ที่ ไ ด้ รับ การจัด สรรจะไม่สามารถขายหุ้น สามัญ ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ อาจจะได้ รับภายหลังจากที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ า
ทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯแล้ ว
ทังนี
้ ้ หากผู้จองซือ้ ไม่ได้ ระบุเลือกรณี ใดกรณี หนึ่งไว้ ในใบจองซือ้ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ที่จะดําเนินการออกใบหุ้น
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 6.10.1
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