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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 นธรรมและเพื่อให้การเสนอขาย
หุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

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 (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ 8,10 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999 โทรสาร 0-2862-9821
6.2.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000 โทรสาร 0-2287-6001
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชัน้ 18, 25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000 โทรสาร 0-2658-9110
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเชีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888 โทรสาร 0-2658-8654
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
287 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702
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6.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์

6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ซึง่ การเสนอขายดังกล่าวจะเป็ นการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ จานวน
150,000,000 หุน้ ตามราคาทีป่ รากฏในข้อ 1 โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 มีขอ้ ตกลงยอมรับประกัน
การจาหน่ายหุน้ ประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting) ภายใต้เงื่อนไข
ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (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)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์
หรือการเมืองทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการ
ดาเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่ วยงานราชการ
สังระงั
่ บ หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้

ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามัญและการจัดจาหน่ายหุน้ สามัญดังกล่าวข้างต้นจะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ 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 การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายและผูจ้ ดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซือ้ หุ้ น
ตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายให้แก่ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 15,750,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่ ) โดยการชาระเงินดังกล่าว
จะเป็ นไปตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
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6.3.3 ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นที่บริษทั ฯ จะได้รบั ทัง้ สิ้ น
หุน้ สามัญจานวน 150,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 3.50 บาท
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุน้ ทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
6.4

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์1
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้รบั หุน้ สามัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน2
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ3
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
หมายเหตุ :

6.5

525,000,000
21,305,000
503,695,000
3.36

-ยกเว้น420,000 บาท
75,000 บาท
15,750,000 บาท
-ยกเว้น150,000 บาท
110,000 บาท
4,800,000 บาท
21,305,000 บาท

1. ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
2. ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
3. ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ รวมถึง ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย และค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุน ได้ท่สี านักงานและสาขาของผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทาการ ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผล
บังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ เพิม่ ทุนได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ในวันทาการ ตัง้ แต่วนั ที่
หนังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้
ทัง้ นี้ ผู้ มีอุ ป การคุ ณ ของผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ และผู้มีอุ ป การคุ ณ ของบริษัท ฯ สามารถดาวน์ โ หลด
(Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอ้ มูลไม่แตกต่ างจากหนังสือชี้ชวนที่ย่นื ต่ อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซต์ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อ
ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทาการจองซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นการจัดสรร 2 ส่วน ตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่
(1) ผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จานวน 112,500,000 หุน้ และ (2) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
จานวน 37,500,000 หุน้ ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ทัง้ นี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุน้
ให้กบั บุคคลทีไ่ ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ
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นอกจากนี้ การจัดสรรหุน้ สามัญโดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริหาร
ผู้ถือ หุ้ น รายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุ ม บริษัท ใหญ่ บริษัท ย่ อ ยของตนเอง และผู้ ท่ีเ กี่ย วข้อ ง ตาม
รายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์
เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไข
เพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ทอ่ี อก
ใหม่ประเภทหุน้ และใบสาคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตราสารทุน บังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 16
ธันวาคม 2557 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

2.

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจานวน
หุ้น สามัญ ที่จ ัด สรรให้แ ก่ นั ก ลงทุ น ในแต่ ล ะประเภทเพื่อ ให้ ก ารเสนอขายหุ้น สามัญ ครัง้ นี้ ป ระสบ
ความสาเร็จในการขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้จะไม่มกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่
ผูจ้ องซือ้ รายย่อย

3.

ภายหลังจากการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญสาหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภท ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาเปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ เติมสาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จ ัดสรรให้แก่นัก ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง ทัง้ นี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายแต่
เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุ นทีเ่ กีย่ วข้องได้ทราบ
โดยทัวกั
่ นทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป

4.

การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี าหนดตามข้อ 5(3) เรื่อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน
การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
“ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 112,500,000 หุ้นให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ ผู้มีอุป การคุณของผู้จ ัดจ าหน่ า ยหลักทรัพ ย์ ให้อยู่ในดุลยพินิ จของผู้จดั จาหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะจัดสรรแก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 และหากยอดการจองซือ้ หุน้ ของ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
6.6.2 วิ ธีจดั สรรหุ้นจานวน 37,500,000 หุ้นให้แก่ผมู้ ี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 สามัญให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผูจ้ องซือ้ ปฏิบตั ไิ ม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้
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6.7

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

6.7.1 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้
ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ ให้ครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้
เป็ นนิตบิ ุคคล ใบจองซือ้ หุน้ จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามผูกพันของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
(1)

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่
มีบ ัต รประจ าตัว ประชาชน จะต้อ งแนบส าเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ย ัง ไม่ ห มดอายุ ข อง
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ท่มี ีบตั ร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผู้เยาว์และ
ของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)

(2)

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(3)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี)
ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(4)

ผูจ้ องซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และ
ประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั
ไม่หมดอายุ (แล้วแต่ กรณี) ของผู้มอี านาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั
การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1
ปี ก่อนวันจองซือ้ และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(5)

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว เป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์
หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั
ส่วนที่ 3 หน้า 15

บริษทั สยามราช จากัด (มหาชน)

ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลู กค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจอง
ซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitablity Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซื้อ
ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(6)

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 และทัง้ นิติ
บุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่าว และกรรมการทีเ่ ป็ นผูล้ งนามในเอกสารได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้
นิติบุ คคลที่เป็ น ผู้จ องซื้อ และกรรมการที่เป็ น ผู้ลงนามในเอกสารดัง กล่ าวไม่จ าเป็ น ต้องแนบ
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าว
ข้างต้น นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ และ/หรือกรรมการทีเ่ ป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อม
ลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้

(7)

กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับการ
ดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส่วนผูจ้ องซือ้ ประเภท
นิตบิ ุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับการดาเนิ นการ
ตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” และ “คารับรองสถานะนิ ติบุคคล
และคายิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย

(8)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ทส่ี ามารถให้บริการจองซือ้ หุน้ ผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริ ษทั หลักทรัพย์ อาร์
เอชบี (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริ ษทั หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิ น จากัด (มหาชน)
บริ ษัท ฟิ นั นเซี ย ไซรัส จ ากัด (มหาชน) บริ ษัทหลักทรัพย์ เคจี ไ อ (ประเทศไทย) จากัด
(มหาชน) บริ ษัทหลัก ทรัพ ย์ เคที ซี มิ โ ก้ จ ากัด โดยผู้จองซื้อ จะต้อ งเป็ น ผู้ท่ีมีบ ัญ ชีซ้ือ ขาย
หลักทรัพย์ หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนิ นการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ 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 มูลสาคัญของหลัก ทรัพ ย์ (Executive
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Summary) และรับรองว่าเข้าใจ ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มี
หนังสือชีช้ วนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ารจองซือ้ ให้เป็ นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ ตอน
ทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายอาจกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(9)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึ กเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านเจ้าหน้าทีผ่ ู้แนะนาการ
ลงทุน หรือ Investment Consultant (IC) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ทส่ี ามารถให้บริการจองซือ้
หุ้น ผ่ า นระบบนี้ ไ ด้ ได้แ ก่ บริ ษัท หลัก ทรัพ ย์ โนมู ร ะ พัฒ นสิ น จ ากัด (มหาชน) บริ ษัท
หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด โดยผู้
จองซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ทีจ่ ะทาการจองซือ้ และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมี
การควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รดั กุมเพียงพอ และผู้จองซื้อจะต้อง
ยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ
และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และรับรองว่าเข้าใจ
ยอมรับความเสีย่ ง และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนดังกล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วนและเอกสารสรุป
ข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
-

ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ า ยหลักทรัพย์ต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในการดาเนินการจองซื้อ
หลักทรัพย์ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐานการจองซือ้ โดยระบุจานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร
ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินทีต่ ้องชาระ การฝากหุ้น ช่องทางและวันที่ต้องชาระราคา และ
แจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซือ้ สามารถศึกษาข้อมู ลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ ในหนังสือชีช้ วนผ่าน
เว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th

-

ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ต้องให้ผจู้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
พิสจู น์ตวั ตนโดยขัน้ ตอนการตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ เช่น การสอบถามเลขทีบ่ ญ
ั ชีท่ผี ู้
จองซือ้ มีกบั ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ หรือบัตรประจาตัวประชาชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือ
ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผูจ้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น

-

ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนและ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอม
ผูกพันตามหนังสือชีช้ วน และ/หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ดงั กล่าว

-

ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซือ้
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบที่ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน
วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
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(10) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านทางโทรศัพ ท์
บันทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ โดยตามวิธกี ารจองในข้อ 6.7.1 (ก) ข้อ (1) – (6) ได้
(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 หรือ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตัง้ แต่ เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- กรณีจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
- กรณีจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ ตัง้ แต่เวลา
9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าระเงินมีดงั นี้
-

ผู้จ องซื้อจะต้อ งช าระเงินค่ า จองซื้อ ครัง้ เดียวเต็ม ตามจ านวนที่จ องซื้อ โดยช าระเป็ น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Trasfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินทีฝ่ ากอยู่
กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชี
เพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์
ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผล
บังคับแล้วในวันจองซือ้

-

ในกรณีท่ผี ู้จดั จาหน่ ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Trasfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระ
ค่ า จองซื้อ ครัง้ เดีย วเต็ ม จ านวนที่จ องซื้อ โดยช าระเป็ น เงิน โอนเข้า บัญ ชีข องผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เท่านัน้ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ โดยผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
ส่วนของตนเข้าบัญชีของบริษทั ฯ ต่อไป

-

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อไม่ได้มบี ญ
ั ชีจองซื้อกับผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะจองซื้อ
หลักทรัพย์ดว้ ยตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 หรือผูจ้ องซือ้ ทีม่ บี ญ
ั ชีจองซือ้ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจอง
ผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Trasfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่
ฝากอยู่กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามจานวนทีจ่ อง
ซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชาระเงินดังนี้
o

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดย
ชาระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์ และต้อง
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
เท่านัน้ โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หรือวันที่ 5 พฤศจิกายน
2558 เท่านัน้ และ ชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผูจ้ องซื้อเท่านัน้ และหากชาระ
เป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ แต่ไม่
เกินวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็คหรือ
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ดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 6.2 กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
o

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือเวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ผูจ้ องซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อ ครัง้ เดียวเต็ม
จานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอนเท่านัน้

ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะเป็ นผู้รบั ภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทา
ธุรกรรมการโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จานวนเงินที่ผจู้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
(ง)

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. – 16:00 น. ของวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 โดยในการจองซือ้
เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ทีช่ าระค่าจองซือ้ ผ่าน
ระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ผูจ้ องซือ้ ไม่ต้อง
นาส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้

(จ)

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) – (ง) ได้

6.7.2 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 ดังต่อไปนี้
(1)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีท่ไี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านที่มเี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มเี ลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ทย่ี งั ไม่
มีบ ัต รประจ าตัว ประชาชน จะต้อ งแนบสาเนาบัต รประจ าตัว ประชาชนที่ย ัง ไม่ ห มดอายุ ข อง
ผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผเู้ ยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และ/หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์ท่มี ีบตั ร
ประจาตัวประชาชน จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุ ของผูเ้ ยาว์และ
ของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่
พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
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(2)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้ เป็ นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)

(3)

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง

(4)

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

(5)

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือต่างด้าว เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์
หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
6.2.1 และได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวไม่
จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitablity Test ทีก่ รอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้

(6)

กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชี
ซื้อขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 และทัง้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวและกรรมการทีเ่ ป็ นผูล้ งนามใน
เอกสารได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายแล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ นิตบิ ุคคลทีเ่ ป็ นผูจ้ องซือ้
และกรรมการทีเ่ ป็ นผูล้ งนามในเอกสารดังกล่าวไม่จาเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ ล่าวข้างต้น นิตบิ ุ คคลทีเ่ ป็ นผูจ้ อง
ซือ้ และ/หรือกรรมการที่เป็ นผู้ลงนามในเอกสารดังกล่าวจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
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Suitablity Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้
ให้แก่ผจู้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้
(7)

กรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้
จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดา จะต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบแบบ “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับ
การดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” ส่วนผูจ้ องซื้อ
ประเภทนิติบุคคล ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่ มเติ มสาหรับการ
ดาเนิ นการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” และ “คารับรอง
สถานะนิ ติบุคคลและคายิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้อมลง
นามรับรองความถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ เพิม่ เติมด้วย

(ข)

ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อได้ท่สี านักงานของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 4-6
พฤศจิกายน 2558

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าระเงินมีดงั นี้
-

หากทาการจองซือ้ ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 12:00 น. ผูจ้ องซือ้ สามารถชาระเงินค่าจองซือ้ โดย
ช าระเป็ น เงิน โอน เงิน โอนอัต โนมัติ เช็ค แคชเชีย ร์ เ ช็ค (หรือ ที่เ รีย กว่ า “เช็ค ธนาคาร”)
หรือดร๊ าฟท์ และต้อ งสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้
ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็ นเช็คให้ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558 หรือวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 และชื่อ เจ้าของเช็คต้องเป็ น ชื่อเดียวกับ ชื่อผู้จ องซื้อเท่า นัน้ และหากเป็ น
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับแต่ไม่เกินวันที่ 5
พฤศจิกายน 2558 ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี
คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1
กาหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง

-

หากทาการจองซือ้ หลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 หรือ เวลา 9:00 น. –
16:00 น. ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนที่
จองซือ้ โดยชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัตเิ ท่านัน้

ทัง้ นี้ ผู้จองซื้อจะเป็ นผู้รบั ภาระค่าธรรมเนียมการโอน หรือค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการ ทา
ธุรกรรมการโอนเงินทัง้ หมด (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จานวนเงินที่ผจู้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ได้รบั สุทธิจากค่าธรรมเนียมทัง้ หมดต้องเท่ากับยอดจองซือ้ เต็มจานวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนาใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชาระค่าจองซือ้ หุน้ มายื่นความจานงขอจองซือ้ และชาระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามสถานทีท่ ร่ี ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ 4-6 พฤศจิกายน 2558 โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อ
เป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
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(จ)

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) – (ง) ได้

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

6.8.1 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ในกรณี ท่ีมีก ารจองซื้อ หุ้น สามัญ เกิน กว่ า จ านวนหุ้น สามัญ ที่เ สนอขายแก่ ผู้มีอุ ป การคุ ณของผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
6.8.2 สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
ในกรณีท่มี กี ารจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ ผู้มอี ุปการคุณของบริษัทฯ ให้อยู่ใน
ดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย หรือผู้จดั การการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย 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 ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ ทีจ่ องซือ้ ผ่านตนเองโดยการโอนเงิน
ค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือ จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อม
เฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่
สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภายในระยะเวลาทีก่ าหนดดังกล่าว ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจาก
จานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรร นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มี
การชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชี
ธนาคารของผูจ้ องซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ ถอื ว่าผู้
จองซือ้ ได้รบั คืนเงินค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ
อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่
ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
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
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จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรายผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ ครบตามจานวนทีจ่ องซือ้ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี
หรือเช็คต่ างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ ผู้จองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดดังกล่าว ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้อง
ชาระดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน
นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่
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 หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่
ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
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 หุน้ ได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุ
ไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 10 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี้ หากผู้จ องซื้อ ไม่ไ ด้ร ับการจัด สรรหุ้นอัน เนื่อ งมาจากการปฏิบ ัติผิด เงื่อ นไขการจองซื้อ ผู้จ ัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย จะดาเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ โดยการ
โอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือจ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซื้อ ภายใน 10 วัน ท าการนับ จากวัน สิ้น สุด ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผู้จ องซื้อ จะเป็ น ผู้ร ับ ผิด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
6.9.4 กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/
หรือ ผู้จ ัด การการจัดจ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยใช้สิท ธิย กเลิก เสนอขายหุ้น สามัญ และจัด
จาหน่ายหุน้ 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 นผูร้ บั จองซือ้ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่า
จองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยการ
โอนเงินอัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซื้อชาระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือ จ่ายเป็ นเช็คขีด
คร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภายใน 10 วันทาการนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ตาม (ข) ทัง้ นี้
ในกรณีท่ไี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์รายที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อใน
อัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่ าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญคืนนับจากวันทีพ่ น้
กาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชาระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มีก ารโอนเงิน ค่ า จองซื้อ เข้า บัญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้อ ผ่ า นระบบการโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุใน
ใบจองซื้อโดยถูก ต้องแล้ว ให้ถือว่ าผู้จองซื้อ ได้รบั คืนเงินค่ าจองซื้อแล้ว โดยชอบ และผู้จ องซื้อ จะไม่มีสทิ ธิ
เรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามทีไ่ ด้ระบุ
ไว้ในใบจองซือ้ 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 สามั ญ ได้ใ นตลาด
หลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังต่อไปนี้คอื
(ก)

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 หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ อง
ซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั
“บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซือ้ ภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผจู้ องซือ้ ฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
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สามัญที่ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ทนั ทีท่ตี ลาดหลักทรัพย์ฯ อนุ ญาตให้หุ้นสามัญของ
บริษทั ฯ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.10 (ก) นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะฝากหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(ข)

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 กรณีน้ี บริษทั ฯ จะดาเนินการนาหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุน้ สามัญตามจานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันทา
การ นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุน้ สามัญที่
ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมี
ค่าธรรมเนียมการถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ท่ี
ฝากไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้
จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของ
บริษทั ฯ เริม่ ทาการซือ้ ขายได้วนั แรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(ค)

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 ได้จนกว่าจะได้รบั ใบ
หุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ อาจได้รบั ภายหลังจากทีห่ นุ้ สามัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นใน
บัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10 (ข) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน

ส่วนที่ 3 หน้า 25

