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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลง
รายละเอีย ดวิธีก ารจองซื้อ หุ้ น สามัญ และวิธีก ารจัด สรรหุ้น สามัญ ตามที่ร ะบุ ไ ว้ในเอกสารฉบับ นี้ ต ามความ
เหมาะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทัง้ นี้ เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้
นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด โดยการกระทาดังกล่าวจะอยู่บนพืน้ ฐานของความเป็ นธรรม

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์

6.2.1 ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ อาร์เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร []
6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]
6.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) ได้ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ น
ผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้ สามัญ เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ การเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน 75,000,000 หุน้ ตามราคาทีป่ รากฏในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2 มีขอ้ ตกลงยอมรับประกันการจาหน่ ายหุน้ ประเภทรับประกันผลการจาหน่ ายอย่างแน่ นอนทัง้ จานวน (Firm
Underwriting) ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting
Agreement)
อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจาหน่ ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
เมื่ อ เกิด เหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ตามที่ ก าหนดไว้ ใ นสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงื่อนไขใดๆ ทีก่ าหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง ทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุ รกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
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(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญและการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญดังกล่าวข้างต้นจะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั ง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีท่ผี จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายยกเลิกการเสนอขายและจัดจาหน่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
จากเหตุใดเหตุหนึ่งตามข้อกาหนดข้างต้น หรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายและผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซื้ อหุน้
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายให้แก่ผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ [] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยการ
ช าระเงิน ดัง กล่ า วจะเป็ น ไปตามสัญ ญาแต่ ง ตัง้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement)
6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นที่บริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิ้ น
หุน้ สามัญจานวน 75,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ [] บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
6.4

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคาขอให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ/3
รวมค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ทงั ้ สิ้ น
หมายเหตุ : /1 ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
/2
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
/3
ค่าใช้จา่ ยอื่น รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น
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6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทัวไป
่
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญ เพิม่ ทุนได้ท่สี านักงานของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทาการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้
จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่
หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่
หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูป้ ระสงค์จะจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึ่งมีขอ้ มูลไม่
แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน
ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 3 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่
(1) บุคคลทัวไป
่ (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุน้ สามัญโดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย และผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะไม่
จัดสรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จาหน่ายหุน้ ทีร่ ่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อยของตนเอง หรือ ของผู้จดั จ าหน่ ายหุ้นที่ร่ วมจัด
จาหน่าย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคล
ทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ที่เหลือจากการจองซื้อของผูจ้ อง
ซือ้ ทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุ้นให้กบั บริษัทย่อยของบริษัท ฯ ด้วย ทัง้ นี้ เป็ นไปตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม ) และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจาหน่ าย และการจัดสรร
หลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

ส่วนที่ 3 หน้า 11

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

2.

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจานวน
หุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม
หากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุ้นสามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้
เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสาเร็จ

3.

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญสาหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาเปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ เติมสาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่า
มีหนุ้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่า
จานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถาบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ การดาเนินการ
ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่เพียงผูเ้ ดียว
โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทัวกั
่ น
ทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป

4.

การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือ หุ้นรายย่ อ ยภายใต้ข้อ บังคับ ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เรื่อง การรับ หุ้นสามัญ หรือ หุ้น
บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย
หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 6.2.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผู้
มีอุปการคุณ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกค้าหรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือ
ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป
โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่
บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จานวนขัน้ ต่ า 1,000 หุ้น และเพิม่ เป็ นจานวน
ทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตามจ
่
านวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ
6.2.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็
ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนสถาบันจะมี
จานวนขัน้ ต่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซือ้ หุน้ สามัญของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื้อหุ้น สามัญของนักลงทุน
สถาบันก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
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6.6.3 วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคล
ทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 โดยจะทาการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลใดก็ได้ โดยจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะมีจานวนขัน้ ต่ า 1,000
หุน้ และเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ และหากปรากฎว่ายังมีจานวนหุน้ คงเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุป
การคุณของบริษทั ฯ ข้างต้น ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ครายอาจพิจารณาจัดสรรจานวน
หุน้ คงเหลือดังกล่าวให้แก่บุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถาบันเพิม่ เติม
6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.7.1 สาหรับบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่ าจานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ อง
ซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยสามารถจองซือ้ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. การจองซื้อโดยวิ ธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) ตามที่
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อทีเ่ คยผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้า
และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ดาเนิ น การจัด ทาแบบประเมิน ประเภทความเสี่ย งในการลงทุน ที่เ หมาะสม
(Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายนัน้ ๆ หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื แล้ว ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) อีก) โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ท่ี
ยังไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัย
อยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ท่มี ี
บัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ ของ
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ผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดัง กล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-

ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูล
เพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
สาหรับ ผู้จ องซื้อ ที่เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาและนิ ติบุ ค คล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคล
เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้

2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ทส่ี ามารถให้บริการจอง
ซือ้ หุน้ ผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ท่ี
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน
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(Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนใน
หนัง สือ ชี้ช วนของบริษัท ฯ และ/หรือ เอกสารสรุ ป ข้อ มูล สาคัญ ของหลัก ทรัพ ย์ (Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็ปไซด์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ารจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอน
ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทส่ี ามารถให้บริการจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะทาการจอง
ซื้อ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์
(Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
ดังนี้
-

ผู้แนะนาการลงทุน ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องติดต่ อผู้จองซื้อในการ
ดาเนินการจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซือ้ โดยระบุ
จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินทีต่ ้องชาระ การฝากหุน้ ช่องทางและวันที่
ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซือ้ สามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ใน
หนังสือชีช้ วนผ่านเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วน
ผ่าน www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุน ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ ตวั ตนโดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่น การ
สอบถามเลขทีบ่ ญ
ั ชีท่ผี ู้จองซื้อมีกบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจาตัวประชาชน
หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น

-

ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนและ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน
และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
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-

ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ตามข้อ 6.2 เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบที่
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านโทรศัพท์บนั ทึก
เทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทาง
โทรศัพบันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารการจองซื้อ พร้อม
แนบเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นได้
(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงาน และเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ
6.2.2
กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
กรณีจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าระเงินมีดงั นี้
-

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผู้
จองซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ ละรายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านัน้

ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โ อนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
(ง)

ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กาหนด ซึง่ ผู้
จองซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้ อประสงค์จะ
จองซื้อ โดยผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
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จาหน่ายแต่ละรายจะเป็ นผูท้ าการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ภายหลังการจองซือ้ ต่อไป
(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่นความจานงขอจองซือ้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 หรือ 6.2.2 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ [] โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าที่
ทีร่ บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผู้
จองซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ าระค่าจองซือ้ ผ่านระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนาส่งใบจองซือ้ หรือเอกสาร
ประกอบการจองซือ้

(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ (ก) – (จ) ได้

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ
หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญ
ของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี)
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-

ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1
ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่ม อบอ านาจให้ผู้ดูแ ลรัก ษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดาเนินการจองซื้อแทน: สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผู้จองซื้อมอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษา
ผลประโยชน์ดาเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทัง้ นี้ เอกสาร
ดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าว
ต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษาผลประโยชน์
(แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

(ข)

ผูจ้ องซื้อสามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึง
วันที่ []

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าระเงินมีดงั นี้
-

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ []
ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงิน
ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ายในระยะเวลาการจองซือ้ และ
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้
ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชี
ธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด
พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เท่านัน้

ทัง้ นี้ การโอนเงิน ผ่ า นระบบบาทเนต ผู้จ องซื้อ ต้อ งรับ ผิด ชอบค่ า ธรรมเนี ย มการโอน และ/หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดทีเ่ กิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
(ง)

ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงิน ผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด ซึ่งผู้จองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย จะเป็ นผูท้ าการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมใน
ส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญ มายื่นความจานงขอจองซือ้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [] โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับ
จองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
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(ฉ)

ผูท้ ย่ี ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

6.7.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขันต
้ ่าจานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้
จองซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของ
บริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ โดยสามารถจองซือ้ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. การจองซื้อโดยวิ ธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุ้นสามัญ แบบฟอร์มการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) ตามที่
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อทีเ่ คยผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้า
และตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ดาเนิ น การจัด ทาแบบประเมิน ประเภทความเสี่ย งในการลงทุน ที่เ หมาะสม
(Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายนัน้ ๆ หรือบริษัทหลักทรัพย์อ่นื แล้ว ในช่วง
ระยะเวลา 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสีย่ งในการ
ลงทุนทีเ่ หมาะสม (Suitability Test) อีก) โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซือ้ และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผู้เยาว์ท่ี
ยังไม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
ของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัย
อยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ท่มี ี
บัตรประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ ของ
ผูเ้ ยาว์และของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่
ผูเ้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
หลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน
1 ปี ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนา
ถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดย
เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือ
รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือ
สาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

-

ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูล
เพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
สาหรับ ผู้จ องซื้อ ที่เ ป็ น บุ ค คลธรรมดาและนิ ติบุ ค คล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล” สาหรับผูจ้ องซือ้ นิตบิ ุคคล
เท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้

2. การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซด์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ทส่ี ามารถให้บริการจอง
ซือ้ หุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผูจ้ องซื้อจะต้องเป็ นผู้ทม่ี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ หรือบัญชี
ประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ท่ี
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน
(Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนใน
หนัง สือ ชี้ช วนของบริษัท ฯ และ/หรือ เอกสารสรุ ป ข้อ มูล สาคัญ ของหลัก ทรัพ ย์ (Executive
Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มี
หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็ปไซด์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ารจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอน
ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
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3. การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ แู้ นะนาการลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ทส่ี ามารถให้บริการจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผูจ้ องซือ้ จะต้อง
เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทจ่ี ะทาการจอง
ซื้อ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้
แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะต้องมีการควบคุมดูแล
การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ จะต้องยืนยันทางวาจาว่าได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์
(Executive Summary) ในเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ าม
ดังนี้
-

ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องติดต่ อผู้จองซื้อในการ
ดาเนินการจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซือ้ โดยระบุ
จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินทีต่ ้องชาระ การฝากหุน้ ช่องทางและวันที่
ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซือ้ สามารถศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ใน
หนังสือชีช้ วนผ่านเว็ปไซด์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วน
ผ่าน www.sec.or.th

-

ผู้แนะนาการลงทุน ของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 6.2 ต้องให้ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสูจน์ ตวั ตนโดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่น การ
สอบถามเลขทีบ่ ญ
ั ชีท่ผี ู้จองซื้อมีกบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจาตัวประชาชน
หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น

-

ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนและ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน
และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ดงั กล่าว

-

ผู้แ นะน าการลงทุ น ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ตามข้อ 6.2 เมื่อ รับ ค ายืน ยัน พร้อ ม
รายละเอียดการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบที่
ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านโทรศัพท์บนั ทึก
เทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ

อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทาง
โทรศัพบันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารการจองซื้อ พร้อม
แนบเอกสารตามทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้นได้
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(ข)

ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงาน และเว็ปไซด์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
-

(ค)

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
กรณีจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าระเงินมีดงั นี้
-

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผู้
จองซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดยชาระเป็ น (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊าฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลงวันทีภ่ ายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทาการเท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์
ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ด้วยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เท่านัน้

ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระท าได้เ ฉพาะผู้จ องซื้อ ที่ไ ด้เ ปิ ด บัญ ชีเ พื่อ ซื้อ ขายหลัก ทรัพ ย์ก ับ ผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กาหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขที่
บัญชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ าย จะเป็ นผูท้ าการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซือ้ หุ้น
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ภายหลังจากการจองซือ้ ต่อไป
(ง)

ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสัง่
จ่ายเช็ค เข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 กาหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย โดยผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ าย จะเป็ นผูท้ าการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซือ้ หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ภายหลังการจองซื้อ
ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่นความจานงขอจองซือ้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่
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[] ถึงวันที่ [] โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการ
รับจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้จองซื้อ ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ าระค่าจองซือ้ ผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนาส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้
(ฉ)

6.8

ผูท้ ย่ี ่นื ความจานงในการจองซือ้ และได้ชาระค่าจองซือ้ ไว้แล้ว จะยกเลิกการจองซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกการจอง
ซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1 สาหรับบุคคลทัวไป
่
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.8.3 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือบุคคลทีค่ ณะกรรมการบริษทั ได้มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์

6.9.1 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญผ่านตน โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชี
ธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้ จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
ได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา
14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้
โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้
และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป

ส่วนที่ 3 หน้า 23

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้
ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญในส่วนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบ
จองซื้อ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อที่
ระบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ท่ี ระบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
สามัญให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รบั
ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับ
จากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดไี ม่
ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผู้
จองซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้
ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.3 กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นรายนัน้ ๆ จะดาเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซื้อหุน้ ให้แก่ผู้จองซือ้ ที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซือ้ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ตามเช็คทีส่ งั ่
จ่ายค่าจองซือ้ หุ้นได้ หรือเนื่ องจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับ
ดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุน้ สามัญและจัดจาหน่ ายหุน้
สามัญ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที

(ข)

กรณีท่เี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดที่ทาให้บริษทั ทีอ่ อกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิก การจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผู้
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จองซือ้ จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ น ผูร้ บั จองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซื้อหุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ หลั กทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการ
คืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ใน
ใบจองซือ้ โดยการโอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ
หรือ จ่า ยเป็ น เช็ค ขีด คร่อ มเฉพาะสัง่ จ่ า ยผู้จ องซื้อตามชื่อ ที่ร ะบุไ ว้ในใบจองซื้อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับ
แต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่
ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงิน
ดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่า
จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญคืนนับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มี
การชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้า
บัญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้อผ่ า นระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรีย กว่ า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รบั เงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วน
ตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าทีเ่ ป็ น
นายทะเบียนหุน้ สามัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริการรับฝากใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผูจ้ อง
ซือ้ สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นาหุน้ สามัญทีต่ นได้รบั การจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ ขาย
แบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญ าตให้หุ้น สามัญของบริษัทฯ เริ่ม ทาการซื้อขายได้ใ นตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่ง
แตกต่ า งกับ กรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ประสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น ซึ่ง ผู้จ องซื้อ จะไม่ ส ามารถขายหุ้น สามัญ ได้ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้คอื
(1)

ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซ่ึงผูจ้ องซือ้
มีบญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั
“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุน้ สามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ อง
ซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่ส้นิ สุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นัน้ ก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
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สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี ู้จองซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผู้จองซือ้ จะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้วบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2)

ในกรณี ท่ีผู้จ องซื้อ ไม่ ป ระสงค์จ ะขอรับ ใบหุ้น แต่ ป ระสงค์จ ะใช้บ ริก ารของศู น ย์ร ับ ฝากหลัก ทรัพ ย์
(Scripless System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 ผู้จองซื้อต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสาหรับการดาเนินการตาม
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สาหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดาและนิตบิ ุคคล
และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิตบิ ุคคล”
สาหรับผู้จองซือ้ นิติบุคคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รบั
ฝากหลัก ทรัพ ย์ กรณี น้ี บริษัท ฯ จะดาเนิ น การน าหุ้น สามัญ ที่ไ ด้ร ับ จั ด สรรฝากไว้ก ับ ศู น ย์ร ับ ฝาก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั
การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซือ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถ
ขายหุน้ สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหุน้ สามัญออก
จากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่ อได้ท่ศี ูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การ
ถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ ดังนัน้ ผูจ้ องซือ้ ทีน่ าฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่
หลักทรัพย์ของบริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3)

ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุน้ ในนามของผูจ้ องซือ้ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
ทาการส่งมอบใบหุน้ ตามจานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อ ทีอ่ ยู่
ทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหุน้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึง่ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
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