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6. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียด
วิธีกำรจองซื ้อหุ้นและวิธีกำรจัดสรรหุ้นตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค
หรื อข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่ำงเป็ นธรรมและเพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้
ประสบควำมสำเร็ จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ เป็ นกำรเสนอขำยโดยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 6.2
6.2 ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อำคำรกรุงเทพประกันภัย ชัน้ 15-17
ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรสำร 0-2287-6001
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
โทรศัพท์ []
โทรสำร []

บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
โทรศัพท์ []
โทรสำร []
บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
โทรศัพท์ []
โทรสำร []
บริษัทหลักทรัพย์ []
[]
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โทรศัพท์ []
โทรสำร []
6.3 เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัท ซึ่งจะเสนอขำยแก่ประชำชนจำนวน120,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท ตำมสัดส่วนกำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญที่ปรำกฎในข้ อ 1.2 โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัท ประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอนทังจ
้ ำนวน (Firm Underwriting Basis) ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตำมเงื่อนไข
ที่ระบุไว้ ในหนังสือสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหุ้น
อย่ำงไรก็ตำม ผู้จดั กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสิทธิยกเลิกกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทังหมดตำมรำยละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.8 เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ
ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่ อบริ ษั ท ฯ ไม่สำมำรถปฏิบัติต ำมเงื่ อ นไขใด ๆ ที่ ได้ ก ำหนดไว้ ใ นสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมี นยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังใน
้
ประเทศและต่ำงประเทศที่อำจมีผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงำนรำชกำรสัง่
ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้
ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นดังกล่ำวข้ ำงต้ น จะเป็ นไปตำม
รำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ย ( Underwriting
Agreement)
กรณี ผ้ ูจัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยใช้ สิทธิ ยกเลิก กำรเสนอขำยหุ้นและจัดจำหน่ำยหุ้น
ดังกล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะ
ดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อให้ กบั ผู้จองซื ้อแต่ละรำยตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.8
6.3.2 ค่ าตอบแทนการจัดจาหน่ าย
บริ ษัทตกลงจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่
ระบุในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นประมำณ [] บำท โดยจะชำระภำยใน 3 วันนับจำกวันปิ ดรับกำรเสนอขำย
6.3.3 ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทจะได้ รับและค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นที่เสนอขำยต่อประชำชนจำนวน [] หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท
[]
หัก ค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ประมำณ
[]
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับประมำณ
[]
จำนวนเงินค่ำหุ้นที่บริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้นประมำณ
[]
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม
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6.3.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นที่ออกใหม่
บำท
[]
ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้น
บำท
[]
ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุน
บำท
[]
ค่ำธรรมเนียมกำรรับประกันกำรจำหน่ำยและจัดจำหน่ำย
บำท
[]
ค่ำพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น โดยประมำณ
บำท
[]
ค่ำธรรมเนียมกำรขออนุญำตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
บำท
[]
ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำของกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
บำท
[]
ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ ประมำณ**
บำท
[]
รวมค่ำใช้ จำ่ ยทังสิ
้ ้น
บำท
[]
หมำยเหตุ : ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
* ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
** ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำธรรมเนียมที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ค่ำโฆษณำ ประชำสัมพันธ์ เป็ นต้ น
6.4 วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญ ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรั บประกันกำรจ ำหน่ำยตำมที่ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ภำยหลัง กำรลงนำมสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้ นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
สำมำรถติดต่อขอรั บหนังสือชี ช้ วนและใบจองซือ้ หุ้น สำมัญ ได้ ที่สำนักงำนและสำขำของผู้จัด กำรกำร
จำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ภำยหลังกำรลงนำมสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) และได้ นำส่งให้ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และ
ตลำดหลักทรัพย์เรี ยบร้ อยแล้ วจนถึงวันสิ ้นสุดกำรเสนอขำย ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น.
ทัง้ นี ้ ผู้มี อุป กำรคุณ ของผู้ จัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรั พ ย์ และผู้มี อุป กำรคุณ ของบริ ษั ท สำมำรถดำวน์ โ หลด
(Download) หนังสือชี ้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
และตลำดหลัก ทรั พ ย์ จำก Website ของส ำนัก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญ
6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรั พย์
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง กรรมกำร ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ ผู้มีอำนำจควบคุม บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยของบริ ษัทตนเอง รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่ำวทังหมด
้
ตำม
ประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีกำรในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ลง
วันที่ 1 กันยำยน 2552 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นที่เสนอขำยให้ แก่บคุ คลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ำมมิให้ จดั สรร
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หุ้น ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่ องกำรจอง กำรจัดจำหน่ำย และกำรจัดสรรหลักทรัพย์ที่ออก
ใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวำคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นกำรจัดสรรหุ้นที่เหลือจำกกำรจองซื ้อของผู้
จองซื ้ออื่นทังหมด
้
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในกำรจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี ้
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
:
[] หุ้น
เสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ
:
[] หุ้น
รวมทังสิ
้ ้น
:
[] หุ้น
ทังนี
้ ้ สัดส่วนในกำรเสนอขำยให้ กบั บุคคลที่ไม่ใช่สญ
ั ชำติไทยจะเป็ นไปตำมที่กำหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่ำงไรก็
ตำม ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ขอสงวนสิทธิในกำรใช้ ดลุ ยพินิจในกำรเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นที่
จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทำให้ กำรจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จในกำรขำยสูงสุด
6.5.1 วิธีการจัดสรรให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
กำรจัดสรรสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำร
จัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หำกจัดเตรี ยมเอกสำรไม่ครบถ้ วน และหำกยอดจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบ
กำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.5.2 วิธีการจัดสรรให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัท
กำรจัดสรรสิทธิในกำรจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัท โดยจะทำกำร
จัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หำก
จัดเตรี ยมเอกสำรไม่ครบถ้ วน และหำกยอดจองซื ้อหุ้นของผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกำหนด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
รำยละเอียดวิธีกำรจองและกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์มดี งั ต่อไปนี ้
6.6.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้น ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อตำมที่
กำหนด หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อม
ประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย :
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1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั ร
ประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ)
และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ ำว :
1) สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ :
1) สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อม
แนบสำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว (แล้ วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
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4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ ำวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำย
หลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 6.2 และได้ ผ่ำ นขัน้ ตอนกำรรู้ จัก ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่ อทรำบข้ อ เท็จ จริ ง
เกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำม
เกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 แล้ ว
ผู้จองซื ้อจะต้ องดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น และจัดส่งใบจองซื ้อที่ลงนำมเรี ยบร้ อยแล้ ว โดยไม่
ต้ องแนบเอกสำรใดๆประกอบใบจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ยกเว้ นกรณีผ้ ู
จองซื ้อเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัทหลักทรั พย์อื่นซึ่งไม่ใช่ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 6.2 จะต้ องจัดส่งใบจองซือ้ ที่ลงนำมเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับแนบ
เอกสำรตำมวิธีกำรจองข้ อ 6.6.1 (ก) สำหรับผู้จองซื ้อทุกประเภท ประกอบใบจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 เพื่อเป็ นหลักฐำนสำหรับขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD)
 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้ ำพเจ้ ำ ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ ำบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่ำนัน”
้ พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จอง
ซือ้ ให้ แก่ผ้ ูจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื อ้ หุ้นตำมกฎหมำย FATCA
(Foreign Account Tax Compliance Act) และหำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก “แบบสอบถำม
สำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบคุ คล” เพิ่มเติมด้ วย เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบใบจองซื ้อ โดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ซึ่งหำกผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อ
ขำยหลักทรั พย์ กับผู้จัดจำหน่ ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซือ้ หุ้นผ่ำนระบบ
ออนไลน์ (Online) จะสำมำรถกรอกเอกสำรดังกล่ำวผ่ำนระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องลงลำยมือชื่อจริ ง
 กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ กับผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ได้ แก่ [] จะ
สำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำร
จองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภท
อื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับกับผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 6.2 แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิ น 2 ปี และได้ ดำเนินกำรจัดทำ
แบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยู่
นอกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับกับผู้จดั จำหน่ำย
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หลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 6.2 ก่ อนกำรจองซื อ้ โดยผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ ต ำมข้ อ 6.2 ที่ สำมำรถ
ให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบออนไลน์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่
รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน
(Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) หรื อ
หนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนกำรส่งคำสัง่ จองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจอง
ซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบออนไลน์จะจัดให้ มี
หนังสือชีช้ วนและเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของตน
 กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุน/ผู้ติ ดต่อผู้
ลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนวิธีนี ้ได้ ได้ แก่
[] โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ซึ่งผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับ
ลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำร
จัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมข้ อ 6.2แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เ กิ น 2 ปี และได้ ดำเนิ นกำรจัด ทำแบบสอบถำมเกี่ ยวกับ
กฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็ บภำษี บุคคลสหรั ฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยู่นอกสหรั ฐอเมริ กำ
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2
ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถ
ให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนวิธีนี ้จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) หรื อหนังสือ
ชีช้ วนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนกำรจองซื ้อ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ช้ วนของหลักทรั พย์
ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนวิธีนี ้จะจัดให้ มีหนังสือชี ้ชวนและเอกสำรสรุ ปข้ อมูล
สำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้ องปฏิบตั ิ
ตำมดังนี ้
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อ
หุ้นผ่ำนวิธีนี ้ต้ องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรรรำคำที่เสนอขำยจำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น วิธีกำร
และวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ งให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำร
เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ หรื อจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อ
หุ้น ผ่ำนวิ ธี นีต้ ้ อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื อ้ ผ่ำนทำงโทรศัพ ท์ บัน ทึกเทป เช่ น เลข
ประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิ ด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธีเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อชื่อ
ผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
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-

ผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รับทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี ้ชวนหรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และ
ยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อ
หุ้นผ่ำนวิธีนี ้ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่จดั เตรี ยมไว้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรของซื ้อผ่ำนระบบ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน สำขำ เว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตำมที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อแต่ละรำยได้ เปิ ดช่องทำงในกำรจัดสรรไว้
ให้
- กรณีจองซื ้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
- กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของ วันที่ [] ของวันที่ []
- กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ
09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงิ นดังนี ้
1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้
เปิ ดบัญชี เพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ตำมข้ อ 6.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ ง
ควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ตัดเงินจำกระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ข้ อ 6.2 ไม่ผำ่ น ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่ จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงิน
โอนเข้ ำบัญชีของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ภำยในระยะเวลำที่กำหนดเท่ำนัน้ พร้ อม
ส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ตำมข้ อ 6.2 แต่ละรำย จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชีของผู้
ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อ
หลักทรัพย์ด้วยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงินค่ำ
จองผ่ำนระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
หรื อเงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั จำหนำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระเงิน ค่ำจอง
ซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
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หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตัง้ แต่เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
ตำมจ ำนวนที่ จองซื อ้ โดยช ำระเป็ นเงิ นโอน เงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อ
ดร๊ ำฟท์ ที่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1
วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่ [] เท่ำนัน้ และชื่อเจ้ าของเช็ค
ต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านั น้ และหำกชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์
ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ []
- หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ []
ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
ตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน (Good Fund) เท่ำนัน้
- ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อม
เฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล ที่อยู่และ
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย จะดำเนินกำร
โอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
- ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อ
ทุกรำยเข้ ำบัญชีของตนเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จอง
ซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ได้ จำกกำร
เรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
4) ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ สำมำรถจำแนกระยะเวลำกำรชำระได้ ดงั นี ้
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินที่ฝำก
อยู่กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถ
ชำระได้ เฉพำะตำมเวลำทำกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดในข้ อ (ค) 1) 2) และ
3)
(ง) ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อตำมข้ อ 6.6.1 (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำม
ข้ อ 6.6.1 (ค) มำยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 แต่ละรำยตำมสถำนที่ที่ได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึง
เวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ [] ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผู้จอง
ซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำจองซื ้อผ่ำนเงิ นโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2
ที่ สำมำรถให้ บ ริ ก ำรจองซื อ้ หุ้น ผ่ำ นวิ ธี ดัง กล่ำ ว โดยผู้จ องซื อ้ ไม่ต้ อ งน ำส่ง ใบจองซื อ้ หรื อ เอกสำร
ประกอบกำรจองซื ้อ
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 แต่ละรำยมีสิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.6.1 (ก) – (ง) ได้
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6.6.2 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื ้อประเภทผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัท จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(ก) ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันต
้ ่ำจำนวน 100 หุ้น และเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื ้อจะต้ อง
กรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้น ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อตำมที่
กำหนด หำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลนันพร้
้ อม
ประทับตรำสำคัญของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรตำมรำยละเอียดดังต่อไปนี ้
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย :
1) สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนพร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณีที่ไม่มีบตั ร
ประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก หรื อสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน 13 หลัก พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
(กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ)
และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยูพ่ ร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติตำ่ งด้ ำว :
1) สำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
1) สำเนำหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพำณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลง
นำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรื อหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว
(แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 ผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ :
1) สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำ
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ถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) พร้ อม
แนบสำเนำบัตรประชำชน หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง หรื อสำเนำใบต่ำงด้ ำว (แล้ วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมผูกพันของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง
2) ได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
3) ตอบแบบสอบถำม Suitability Test
4) ตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่
อยูน่ อกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
 กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยและต่ำงด้ ำวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำ
และตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จ จริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 แล้ ว
ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำร
จัดเก็บภำษี บคุ คลสหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
แล้ ว ผู้จองซื ้อจะต้ องดำเนินกำรกรอกใบจองซื ้อหุ้น และจัดส่งใบจองซื ้อที่ลงนำมเรี ยบร้ อยแล้ ว โดย
ไม่ต้อ งแนบเอกสำรใดๆประกอบใบจองซือ้ ให้ แก่ ผ้ ูจัด กำรกำรจัดจ ำหน่ำยและรั บ ประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ยกเว้ นกรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับ
บริ ษัทหลักทรั พย์อื่นซึ่งไม่ใช่ผ้ จู ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
จะต้ องจัดส่งใบจองซื ้อที่ลงนำมเรี ยบร้ อยแล้ ว พร้ อมกับแนบเอกสำรตำมวิธีกำรจองข้ อ 6.6.1 (ก)
สำหรับผู้จองซื ้อทุกประเภท ประกอบใบจองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 เพื่อเป็ นหลักฐำนสำหรับขันตอนกำรรู
้
้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบ
ข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD)
 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อ
ข้ ำพเจ้ ำ ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสำรเพิ่มเติมประกอบกำรจองหลักทรัพย์เฉพำะผู้ที่ประสงค์นำ
หลักทรัพย์ฝำกเข้ ำบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)” พร้ อมลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อหุ้นตำมกฎหมำย FATCA (Foreign
Account Tax Compliance Act) และหำกผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คลต้ องกรอก “แบบสอบถำมสำหรับ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้ วย เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบใบจองซื ้อ โดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
ซึง่ หำกผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำม
ข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซือ้ หุ้นผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) จะสำมำรถกรอกเอกสำร
ดังกล่ำวผ่ำนระบบออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องลงลำยมือชื่อจริ ง
 กำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำ ยและรั บ ประกันกำรจ ำหน่ำ ยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บ ริ กำรจองซือ้ หุ้น ผ่ำ นระบบ
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ออนไลน์ (Online) ได้ แก่ [] จะสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนระบบนี ้ได้ โดยผู้จอง
ซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรั พย์ หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ซึ่งผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบ
เพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1แล้ วภำยในระยะเวลำ
ไม่เกิน 2 ปี และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมเกี่ยวกับกฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็บภำษี บคุ คล
สหรัฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริ กำ (Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ก่อนกำร
จองซื ้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำร
จองซือ้ หุ้นผ่ำนระบบออนไลน์ จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำร จองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน
(Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลสรุ ป (Executive Summary) หรื อ
หนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนกำรส่งคำสัง่ จองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพัน
ตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อ
หุ้น ผ่ำ นระบบออนไลน์ จ ะจัด ให้ มี ห นัง สือ ชี ช้ วนและเอกสำรสรุ ป ข้ อ มูลสำคัญ ของหลัก ทรั พ ย์
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน
 กำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์ บันทึกเทป ผู้จองซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนผู้แนะนำกำรลงทุนของ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้น
ผ่ำนวิธีนี ้ได้ ได้ แก่ [] โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ซึ่งผ่ำนขั น้ ตอน
กำรรู้ จักลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับ
ควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมข้ อ 6.2.1 แล้ วภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบสอบถำมเกี่ยวกับ
กฎหมำยว่ำด้ วยกำรจัดเก็ บภำษี บุคคลสหรั ฐอเมริ กำ (US Person) ที่อยู่นอกสหรั ฐอเมริ กำ
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์ บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันว่ำได้ ศึกษำข้ อมูลสรุ ป (Executive
Summary) หรื อหนังสือชี ้ชวนเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนกำรจองซื ้อ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้
ชวนของหลักทรั พ ย์ ดัง กล่ำ ว โดยผู้จองซื อ้ ไม่ต้ องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื อ้ ทัง้ นี ้
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้น
ผ่ ำ นวิ ธี นี จ้ ะจั ด ให้ มี ห นัง สื อ ชี ช้ วนและเอกสำรสรุ ป ข้ อมู ล ส ำคัญ ของหลัก ทรั พ ย์ ( Executive
Summary)ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้ องปฏิบตั ิตำมดังนี ้
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-

ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
ที่สำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนวิธีนี ้ต้ องแจ้ งกำรจัดสรรจำนวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป โดยระบุจำนวนหุ้นที่จัดสรรรำคำที่เสนอขำยจำนวนเงินที่
ต้ อ งชำระ กำรฝำกหุ้น วิ ธีก ำรและวัน ที่ ต้ องช ำระรำคำ และแจ้ ง ให้ ท รำบว่ำ ผู้จองซื อ้
สำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ช้ วนผ่ำนเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหรื อจำกหนังสือชี ้ชวน
ผ่ำน www.sec.or.th
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
ที่ ส ำมำรถให้ บ ริ ก ำรจองซื อ้ หุ้น ผ่ ำ นวิ ธี นี ต้ ้ อ งตรวจสอบตัว ตนของผู้จ องซื อ้ ผ่ ำ นทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจำตัวประชำชน วันเดือนปี เกิด ธนำคำรที่ใช้ ชำระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น
- ผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ รั บทรำบข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี ้ชวนหรื อเอกสำรสรุ ปข้ อมูลสำคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และ
ยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
- ผู้แนะนำกำรลงทุนของบริ ษัทผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ
6.2.1 ทีส่ ำมำรถให้ บริ กำรจองซื ้อหุ้นผ่ำนวิธีนี ้ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำรจอง
ซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่จดั เตรี ยมไว้ โดย
ระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและ
เวลำบันทึกกำรของซื ้อผ่ำนระบบ
(ข) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อได้ ที่สำนักงำน สำขำ และเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตำมที่เปิ ดช่องทำงในกำรจัดสรรไว้ ให้
(1) กรณีจองซื ้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อสำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(2) กรณีจองผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(3) กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำจองซื ้อ คือ ตังแต่
้
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] ถึงวันที่ []
(ค) ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ น เงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่
ฝำกอยูก่ บั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทำได้ เฉพำะผู้จองซื ้อที่ได้
เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขำยหลักทรัพย์กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ
6.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
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(2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับ ประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ตัดเงินจำกระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยู่
กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ไม่ผ่ำน ผู้จองซื ้อจะต้ อง
ชำระค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนเข้ ำบัญชีของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยตำมที่ ระบุไว้ ใ นข้ อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
เท่ำนัน้ พร้ อมส่งหลักฐำนกำรโอนเงินมำยังผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมข้ อ 6.2.1 โดยผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 จะ
ดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
(3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ตำมข้ อ 6.2.1 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อ แต่ไม่สำมำรถชำระเงิ นค่ำจองผ่ำนระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝำกอยู่กับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถชำระ
เงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำมจำนวนที่จองซื ้อ ณ วันจองซื ้อ โดยมีวิธีกำรชำระเงินดังนี ้
- หำกทำกำรจองซือ้ ในวันที่ [] ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. และวันที่ []
ตังแต่
้ เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 12.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
ตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน เช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็ค
ธนำคำร”) หรื อ ดร๊ ำฟท์ ที่ ส ำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จำกส ำนัก หัก บัญ ชี ใ นเขต
กรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำร โดยหำกชำระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ [] หรื อวันที่
[] เท่ำนัน้ และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้ เท่ านั น้ และหำก
ชำระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ให้ ลงวันที่ภำยหลังวันที่หนังสือชี ้ชวนมีผลใช้ บงั คับ
แต่ไม่เกินวันที่ []
- หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [] และวันที่ []
ตังแต่
้ เวลำ 9.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็ม
ตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอน (Good Fund) เท่ำนัน้
- ผู้จองซื ้อที่ชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่ อม
เฉพำะสัง่ จ่ ำยบริ ษัทหลักทรั พ ย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) พร้ อมทัง้ เขี ยนชื่ อ
นำมสกุล ที่อยูแ่ ละเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยจะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชี
ของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
- ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 จะนำเช็ค แคชเชียร์ เช็ค
หรื อ ดร๊ ำฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรำยเข้ ำบัญชีของตนเพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิกำรจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อรำยที่ธนำคำรไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินตำมเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ
ดร๊ ำฟท์ ได้ จำกกำรเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
(4) ระยะเวลำกำรชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ สำมำรถจำแนกระยะเวลำกำรชำระได้ ดงั นี ้
- เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) เงินที่ฝำก
อยู่กับ ผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ยตำมข้ อ 6.2.1 เช็ ค หรื อ
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แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ ำฟท์ สำมำรถชำระได้ เฉพำะตำมเวลำทำกำรของบริ ษัทหลักทรัพย์
ตำมรำยละเอียดในข้ อ (ค) 1) 2) และ 3)
(ง) ผู้จองซื ้อจะต้ องนำใบจองซื ้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื ้อตำมข้ อ 6.6.2 (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อหุ้นตำม
ข้ อ 6.6.2 (ค) มำยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อหุ้นและชำระเงินค่ำจองซื ้อหุ้นได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ตำมสถำนที่ที่ไ ด้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้
เวลำ 09.00 น. ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ [วันที่ 1] ถึงวันที่ [วันที่ 3] ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบ
ออนไลน์ (Online) และผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชำระค่ำจองซื ้อผ่ำนเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจำกเงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั กำร
กำรจัดจ ำหน่ำ ยและรั บ ประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ที่สำมำรถให้ บ ริ ก ำรจองซื อ้ หุ้นผ่ำนวิ ธี
ดังกล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(จ) ผู้จองซื ้อที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและชำระค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญแล้ ว จะขอยกเลิกกำรจองซื ้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
กำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ 6.6.2 (ก) – (ง) ได้
6.7 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
หำกมีผ้ จู องซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ ตำมที่ระบุในข้ อ 1.2 ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุ
ในข้ อ 6.2 จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.6 สำหรับผู้ที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร
หรื อได้ รับจัดสรรน้ อยกว่ำจำนวนที่จองซื ้อจะได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อตำมรำยละเอียดในข้ อ 6.8
6.8 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
6.8.1 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรรำย นันๆ
้ จะ
ดำเนินกำรให้ มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำย
ใดๆ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อ
ให้ รำยละเอียดบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”)
ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ กรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำวจะต้ องทำกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนด
ระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ตำม ไม่ว่ำในกรณีใดๆ
หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้น ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อหรื อโอนเงินเข้ ำบัญชี
ธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้
ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีก
ต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบ
จองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดัง กล่ำว
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6.8.2 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น อันเนื่องจำกไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อตำมเช็คค่ำจองซื ้อ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรรำยนันๆ
้ จะคืน
เช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรร อันเนื่องจำกไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อตำมเช็คค่ำจองซื ้อ
หุ้น โดยผู้จองซือ้ ต้ องติดต่อขอรับเช็ คดังกล่ำวคืนจำกผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซือ้
ภำยใน 14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่ ำดอกเบี ้ย และ/
หรื อค่ำเสียหำยใดๆ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อในกำรที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่มำติดต่อ
ขอรับเช็คคืน
6.8.3 ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่จองซื ้อ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อที่ได้ รับกำรจัดสรรไม่ครบตำมจำนวนที่
จองซื ้อ จะดำเนินกำรให้ มีกำรส่งมอบเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรตำมจำนวนที่
จองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ โดยจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อหุ้นตำมชื่อที่ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ
ในกรณี ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ให้ ร ำยละเอี ย ดบัญ ชี ธ นำคำรของผู้จ องซื อ้ หรื อ โอนเข้ ำ บัญ ชี ธ นำคำรอัต โนมัติ ( Automatic
Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภำยใน
14 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นได้
ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่มีหน้ ำ ที่รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว
จะต้ องทำกำรชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้
รับกำรจัดสรร นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำว
ข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุ
ในใบจองซื ้อ หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับ คืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่งเป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วน
ของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ ูจองซือ้ ได้ ระบุไว้ ในใบจองซือ้ ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับ จองซื ้อจะไม่
รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.8.4 ในกรณีมีกำรยกเลิกกำรจองซื ้อ
(ก) กรณีเกิ ดเหตุกำรณ์ ตำมที่ระบุในข้ อ 6.3.1 เงื่ อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ และผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำมข้ อ 6.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นและกำรจัดจำหน่ำย
หุ้น ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสทิ ธิที่จะยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ตอ่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภำยใน 5
วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิ ดเหตุกำรณ์ ตำม (ก) หรื อเหตุกำรณ์ ตำม (ข) และผู้จองซือ้ ได้ ใช้ สิทธิ ยกเลิกกำรจองซือ้
หลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อ
หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อโดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำย
หน้ ำที่ 3.0 - 24
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นันๆ
้ โดยสัง่ จ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ และจัดส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมที่อยูข่ องผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น หรื อโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ ในกรณี
ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ให้ ร ำยละเอี ย ดบัญ ชี ธ นำคำรของผู้จ องซื อ้ หรื อ โอนเข้ ำ บัญ ชี ธ นำคำรอัต โนมัติ ( Automatic
Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อ
ภำยใน 14 วันนับจำกกำรปิ ดจองซื ้อหรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทังนี
้ ้ กรณีไม่สำมำรถคืนเงินให้ แก่
ผู้จองซื ้อได้ ตำมกำหนดเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 รำยที่มีหน้ ำที่รับ ผิดชอบในกำร
ส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงิน
ค่ำจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันพ้ นกำหนดระยะเวลำ 14 วันดังกล่ำว จนถึงวันที่สำมำรถ
จัดส่งคืนได้ อย่ำงไรก็ดี ไม่วำ่ ในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรส่งเช็คเงินค่ำจองซื ้อหุ้นคืนทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ ำบัญชีธนำคำรอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่ำจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ
และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป หำกเกิดกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่ง
เป็ นผลมำจำกควำมไม่ครบถ้ วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำม
ข้ อ 6.2 รำยที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (Thailand Securities Depository Company Limited
หรื อ TSD) ได้ ตกลงให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นสำมำรถใช้ บริ กำรของบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และเข้ ำสู่
ระบบซื ้อขำยแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ที
ที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่ำง
กับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่สำมำรถขำยหุ้นในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ จนกว่ำจะได้ รับ
ใบหุ้น ดังนันในกำรเสนอขำยหุ
้
้ นสำมัญเพิ่มทุนให้ แก่ประชำชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ใน 3 กรณีดงั ต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื ้อ นำยทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ
บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำกำรส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่
ผู้ได้ รับกำรจัดสรรทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตำมชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อภำยใน 15 วัน นับจำกวัน
ปิ ดทำกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้ได้ รับกำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ได้
จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจได้ รับภำยหลังจำกที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุญำตให้ เข้ ำทำกำรซื ้อขำยในตลำด
หลักทรัพย์แล้ ว
(ข) ในกรณี ที่ ผ้ ูจองซือ้ ไม่ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น แต่ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ กำรของบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝำกหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั
“บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” โดยศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จำนวนหุ้นที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำ
กำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัทหลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นที่ผ้ จู อง
ซื ้อฝำกไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯได้ ทนั ทีที่
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บริษัท ไพโอเนียร์ มอเตอร์ จำกัด (มหำชน)

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทดำเนินกำรตำมข้ อ (ข) ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของ
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝำกหุ้ นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนันแล้
้ ว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิที่จะดำเนินกำรออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตำมข้ อ (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จำกัด (Scripless System) กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝำกหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ กรณีนี ้บริ ษัทจะดำเนินกำรนำหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กับ
“บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ” และบริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จำกัด จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นเข้ ำบัญชีดงั กล่ำวในนำมของผู้จองซื ้อ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อภำยใน 7 ทำกำร นับจำกวันปิ ดกำรจองซื ้อหุ้น ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญ
ที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของ
บริ ษัททำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอนหลักทรัพย์ดงั กล่ำว ผู้จองซื ้อ
สำมำรถติด ต่อ ได้ ที่บริ ษัท ศูนย์ รั บฝำกหลัก ทรั พย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่ง จะมีค่ำธรรมเนี ยมกำรถอน
หลักทรัพย์ตำมอัตรำที่บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด กำหนด ทังนี
้ ้ กำรถอนหุ้นสำมัญที่
ฝำกไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 เพื่อข้ ำพเจ้ ำ จะต้ องใช้ เวลำในกำรดำเนินกำร
ดังนัน้ ผู้จองซื ้อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำว อำจจะไม่สำมำรถถอนหุ้นสำมัญได้ ทนั ภำยในวันที่ห้ นุ สำมัญของ
บริ ษัทเริ่ มทำกำรซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก
ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินกำรออกใบ
หุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ตำมข้ อ (ก)
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