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6. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ ในการเปลียนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซื 4อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามทีระบุไว้ ในหนังสือชี 4ชวนฉบับนี 4ตามความเหมาะสม ในกรณีทีเกิดปั ญหา อุปสรรค
หรื อข้ อจํากัดในการดําเนินการ ทังนี
4 4 เพืออํานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ลู งทุนอย่างเป็ นธรรมและเพือให้ การเสนอขายหุ้นครัง4 นี 4
ประสบความสําเร็ จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในครัง4 นี 4 เป็ นการเสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
6.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชัน4 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรสาร 0-2287-6001
6.2.2 ผู้จัดจําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
ชัน4 18 , 25 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9110
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชัน4 11 ห้ อง 1102 และ ชัน4 14 ห้ อง 1404 และชัน4 15 อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 , 0-2268-0999
โทรสาร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอาร์ ซี ทาวเวอร์ ชัน4 8, 12 ออลซีซนเพลส
ั
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 , 0-2672-5959
โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย์ อาร์ เอชบี โอเอสเค (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
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98 อาคารสาทรแสควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน4 10 สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
10500
โทรศัพท์ 0-2862-9999
โทรสาร 0-2862-9900
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชัน4 11, 12 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2829-6999
โทรสาร 0-2829-6500
(หากไม่ได้ กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายราย
ใดรายหนึงโดยเฉพาะ รวมเรี ยกผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายว่า “ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3

เงื4อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื4อนไขการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัทฯ ได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญ
เพิมทุนของบริ ษัท ซึงจะเสนอขายแก่ประชาชนจํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท ตามสัดส่วนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญทีปรากฎในข้ อ 1.2 โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิมทุนของ
บริ ษัท ประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอนทังจํ
4 านวน (Firm Underwriting Basis) ทังนี
4 4 ให้ เป็ นไปตามเงือนไข
ทีระบุไว้ ในหนังสือสัญญาแต่งตังผู
4 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง4 นี 4 โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 4อทังจํ
4 านวนให้ แก่ผ้ จู องซื 4อทังหมดตามรายละเอี
4
ยดทีระบุไว้ ในข้ อ 6.8 เมือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ
ตามทีกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
4 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึงรวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี 4
(ก) เมื อบริ ษั ทฯ ไม่สามารถปฏิบัติต ามเงื อนไขใด ๆ ที ได้ กํ าหนดไว้ ใ นสัญญาแต่งตัง4 ผู้จัด จํ าหน่า ยและ
รับประกันการจําหน่าย หรื อ
(ข) เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั การเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญทางด้ านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาดหลักทรัพย์
หรื อการเมืองทังในประเทศและต่
4
างประเทศ หรื อการเปลียนแปลงอย่างมีนยั สําคัญในธุรกิจหรื อการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ ทีอาจมีผลกระทบต่อการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง4 นี 4 หรื อ
(ค) เมือมีเหตุทีทําให้ สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานราชการสัง
ระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้
ทังนี
4 4 รายละเอียดและเงือนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตาม
รายละเอียดและเงือนไขทีจะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
4 ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
กรณี ผ้ ูจัดการการจัดจําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายใช้ สิทธิ ยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจํ าหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้ างต้ น ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย จะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 4อให้ กบั ผู้จองซื 4อแต่ละรายตามรายละเอียดทีระบุไว้ ในข้ อ 6.8
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6.3.2 ค่ าตอบแทนการจัดจําหน่ าย
บริ ษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที
ระบุในข้ อ 6.2 รวมเป็ นเงินทังสิ
4 4นประมาณ 4,680,000 บาท โดยจะชําระเงินตามวิธีการทีระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
4 ้ จัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายหุ้น
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินที4บริษัทจะได้ รับและค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นทีเสนอขายต่อประชาชนจํานวน 120,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.30 บาท
156,000,000
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ
4,680,000
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับประมาณ
151,320,000
จํานวนเงินค่าหุ้นทีบริ ษัทจะได้ รับต่อหุ้นประมาณ
1.26
หมายเหตุ : ค่ าใช้ จ่ายข้ างต้ นไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ4ม

บาท
บาท
บาท
บาท

6.3.4 ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นทีออกใหม่
บาท
ค่าธรรมเนียมการยืนแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น
124,800
บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิมทุน
50,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจําหน่ายและจัดจําหน่าย
4,680,000
บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี 4ชวน ใบจองซื 4อหุ้น โดยประมาณ
150,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
50,000
บาท
ค่าใช้ จา่ ยอืนๆ ประมาณ**
7,000,000
บาท
รวมค่าใช้ จา่ ยทังสิ
4 4น
12,054,800
บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้ จา่ ยข้ างต้ นไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
** ค่าใช้ จ่ายอืนๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมทีปรึกษาทางการเงิน ค่าโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เป็ นต้ น
6.4 วิธีการขอรับหนังสือชีช< วนและใบจองซือ< หลักทรัพย์
สําหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื 4อหุ้นสามัญเพิมทุนของบริ ษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี 4ชวนและใบจองซื 4อหุ้นสามัญ
ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ได้ ตงแต่
ั 4 วนั ที 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ใน
วันและเวลาทําการของสํานักงานของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
สําหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดต่อขอรั บหนังสือชี ช4 วนและใบจองซือ4 หุ้นสามัญ ได้ ทีสํานักงานและสาขาของผู้จัดการการ
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ได้ ตงแต่
ั 4 วนั ที 3 – 5 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในวันและเวลา
ทําการของผู้จดั การการจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
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ทัง4 นี 4 ผู้มี อุป การคุณ ของผู้ จัด จํ า หน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ และผู้มี อุป การคุณ ของบริ ษั ท สามารถดาวน์ โ หลด
(Download) หนังสือชี 4ชวนซึงมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี 4ชวนทียืนต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรั พ ย์ จาก Website ของสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ที
www.sec.or.th เพือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครัง4 นี 4ได้ ก่อนทําการจองซื 4อหุ้นสามัญ
6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 จะดําเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นทีเสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ทีร่วมจัดจําหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่และบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัทตนเอง รวมทังผู
4 ้ ทีเกียวข้ องของบุคคลดังกล่าวทังหมด
4
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทธ. 70/2552 เรื อง
หลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) และจะ
ไม่จดั สรรหุ้นสามัญทีเสนอขายให้ แก่บคุ คลทีบริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้น หรื อเกินกว่าอัตราทีประกาศกําหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที ทจ. 40/2557 เรื อง การจําหน่ายหลักทรัพย์ทีออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ ที
จะซื 4อหุ้นของบริ ษัททีออกตราสารทุน ซึงใช้ บงั คับตังแต่
4 วนั ที 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป (รวมถึงทีมีการแก้ ไขเพิมเติม) เว้ น
แต่เป็ นการจัดสรรหลักทรัพย์ทีเหลือจากการจองซื 4อของผู้จองซื 4อหลักทรัพย์ทงหมด
ั4
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง4 นี 4 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน ดังนี 4
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
:
99,450,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทฯ
:
20,550,000 หุ้น
รวมทังสิ
4 4น
:
120,000,000 หุ้น
ทังนี
4 4สัดส่วนในการเสนอขายให้ กบั บุคคลทีไม่ใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีกําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท อย่างไรก็
ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจในการเปลียนแปลงจํานวนหุ้นที
จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนในแต่ละประเภท เพือทําให้ การจองซื 4อหุ้นครัง4 นี 4ประสบความสําเร็ จในการขายสูงสุด
6.5.1 วิธีการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิ ในการจองซื 4อหุ้นสามัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ หากจัดเตรี ยมเอกสารไม่ครบถ้ วน และหากยอดจองซื 4อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื 4อ
หุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื 4อ
6.5.2 วิธีการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื 4อหุ้นแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัท ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัท โดยจะทําการ
จัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใด และ/หรื อ ในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดก็ได้ หาก
จัดเตรี ยมเอกสารไม่ครบถ้ วน และหากยอดจองซื 4อหุ้นของผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทครบตามจํานวนทีกําหนดแล้ ว ผู้จดั การ
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื 4อหุ้นก่อนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื 4อ
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6.6 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ< หลักทรัพย์
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินค่าจองซื 4อหลักทรัพย์มดี งั ต่อไปนี 4
6.6.1 ผู้จองซือ< ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื 4อประเภทผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ จะต้ องปฏิบตั ิตามวิธีการดังต่อไปนี 4
(1) การจองซือ< โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ< (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื 4อจะต้ องจองซื 4อหุ้นขันตํ
4 าจํานวน 100 หุ้น และเป็ นจํานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื 4อ
จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื 4อในใบจองซือ4 หุ้น ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลง
ลายมือชือตามทีกําหนด หากผู้จองซื 4อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบคุ คลนันพร้
4 อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี 4
ผู้จองซื 4อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทียังไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณี
ทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง (ในกรณีทีสําเนาบัตรข้ าราชการหรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื 4อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) (ทียังไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) (ทียังไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบ้ านที
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื 4อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (ทียังไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูจองซือ4 เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที แสดงว่าสามารถจองซือ4 หุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมือชือนันจะต้
4 องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง
กับการจองซื 4อทุกฉบับ
ผู้จองซื 4อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย :
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื 4อ สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนัน4 และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ทียังไม่หมดอายุ) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องทีไม่หมดอายุ
ผู้จองซื 4อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ :
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง4 บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ าย
ของระยะเวลาจองซื 4อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน4
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่าง
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ด้ าว (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง ทังนี
4 4 สําเนาเอกสารทังหมดต้
4
องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary
Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้ จดั ทําหรื อ
รับรองความถูกต้ องทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื 4อ
ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื 4อหุ้นแทน : ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื 4อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้ องมีหนังสือของ Custodian ทีระบุรายชือผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ทียังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณีทีผู้จองซื 4อได้ ผ่ านขันตอนการรู
4
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับ
ลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื 4อ ให้ ผ้ จู องซื 4อดําเนินการกรอกใบ
จองซื 4อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชือทีให้ ไว้ กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจอง
ซื 4อหุ้นให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซือ4 ทัง4 นี 4 หากไม่เ ป็ นไปตามเงื อนไขทีกล่า วข้ า งต้ น ผู้จองซือ4 จะต้ อ งแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมื อ ชื อตามตัว อย่ า งลายมื อ ชื อที ให้ ไว้ กั บ ผู้ จั ด จํ า หน่ า ย เพื อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื 4อ
ในกรณีทีผู้จองซื 4อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
เพือข้ าพเจ้ า ผู้จองซื 4อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที
ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
4 พร้ อมลง
ลายมือชือผู้จองซื 4อให้ แก่ผ้ จู ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื 4อหุ้นตาม
กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื 4อเป็ นนิติบคุ คล
ต้ องกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล”
เพิมเติมด้ วย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื 4อ โดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
6.2
(ข) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ทีสํานักงานและสาขาขอผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามทีระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื 4อ คือ ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558
(ค) ผู้จองซื 4อต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อหุ้นตามจํานวนทีจองซื 4อ ณ วันจองซื 4อ ดังนี 4
1) หากทําการจองซื 4อในวันที 3 สิงหาคม 2558 ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที
4 สิงหาคม 2558 ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื 4อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อ
ครัง4 เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) เช็ ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ ค (หรื อทีเรี ยกว่า “เช็ คธนาคาร”) หรื อ
ดร๊ าฟท์ ทีสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในเขตกรุ งเทพมหานครได้ ภายใน 1 วัน
ทําการ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที 3 สิงหาคม 2558 หรื อวันที 4 สิงหาคม 2558 เท่านัน4
และชื4อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื4อเดียวกับชื4อผู้จองซือ< เท่ านัน< และหากชําระเป็ นแคชเชียร์
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เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ลงวันทีภายหลังวันทีหนังสือชี 4ชวนมีผลใช้ บงั คับ แต่ไม่เกินวันที 4 สิงหาคม
2558 ทังนี
4 4 การชําระเงินค่าจองซื 4อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื 4อทีได้
เปิ ดบัญชีเพือซื 4อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีได้ ดําเนินการแจ้ ง
ความประสงค์ ให้ โอนเงินเพือชําระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการเงิ นโอนอัตโนมัติ
ดังกล่าวมีผลบังคับแล้ วในวันจองซื 4อ
2) หากทําการจองซื 4อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 4 สิงหาคม 2558 และวันที
5 สิงหาคม 2558 ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื 4อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อ
ครัง4 เดียวเต็มตามจํานวนทีจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน (Good Fund) หรื อเงินโอนอัตโนมัติ
(หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System’ หรื อ “ATS”) เท่านัน4
ทังนี
4 4ผู้จองซือ4 ทีชํ าระค่าจองซือ4 หุ้นสามัญด้ วยเช็ค หรื อแคชเชี ยร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ให้ ขีด
คร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 พร้ อมทังเขี
4 ยนชือ นามสกุล ทีอยู่และ
เบอร์ โทรศัพท์ทีติดต่อได้ ไว้ ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื 4อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
(ง) ผู้จองซื 4อจะต้ องนําใบจองซื 4อ เอกสารประกอบการจองซื 4อตามข้ อ 6.6.1 (ก) พร้ อมเงินค่าจองซื 4อ
หุ้นตามข้ อ 6.6.1 (ค) มายืนความจํานงในการจองซื 4อหุ้นและชําระเงินค่าจองซื 4อหุ้นได้ ทีสํานักงาน
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แต่ละรายตามสถานทีทีได้ ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ตังแต่
4 เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558 โดยในการจอง
ซื 4อ เจ้ าหน้ าทีรับจองซื 4อจะลงลายมือชือรับจองเพือเป็ นหลักฐานในการรับจองซื 4อหุ้นให้ แก่ผ้ จู อง
ซื 4อ
(จ) ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื 4อทุกรายเข้ า
บัญชีของตนเพือเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื 4อหุ้นสามัญของผู้จองซื 4อรายทีธนาคารไม่
สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อ ดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง4 แรก
(ฉ) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อนใดที
ื
ทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื 4อของผู้จองซื 4อทีดําเนินการ
ไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.6.1 (1) (ก) – (ง) ได้
(2) การจองซือ< ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื 4อทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การ
จองซื 4อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด
(มหาชน) จะสามารถจองซื 4อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 ที
สามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านระบบนี 4ได้ โดยผู้จองซื 4อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์
หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ซึงผ่านขันตอนการรู
4
้ จกั ลูกค้ าและ
ตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง
(Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อน
การจองซื 4อ และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บคุ คล
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สหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA) กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ก่อนการจองซื 4อ โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจอง
ซื 4อผ่านระบบออนไลน์ทีรัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื 4อได้ โดยใช้ ชือผู้ใช้
(User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื 4อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลสรุ ป
(Executive Summary) หรื อหนังสือชี 4ชวนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการส่งคําสังจองซื 4อผ่านระบบ
ออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี 4ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื 4อไม่ต้องแนบ
เอกสารใดๆประกอบการจองซื 4อ ทังนี
4 4 ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่าน
ระบบออนไลน์จะจัดให้ มีหนังสือชี 4ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive
Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ทัง4 นี 4 วิธี
ปฏิบตั ิการจองซื 4อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรื อขันตอนที
4
ผู้จดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิมเติม
สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อได้ ทีเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายทีเปิ ดรับจองซื 4อผ่าน
ทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื 4อ คือ ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558
(ค) ผู้จองซื 4อต้ องชําระเงินคําจองซื 4อหุ้นตามจํานวนทีจองซื 4อ ณ วันจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ง) ผู้จัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ จ ะดํ า เนิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น จากบัญ ชี ผ้ ูจ องซื อ4 ทุก ราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื 4อหุ้นสามัญของผู้จองซื 4อรายทีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื 4อของผู้จองซื 4อทีดําเนินการ
ไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื 4อไม่สามารถดําเนินการจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื 4อสามารถทาการจองซื 4อ
ตามวิธีการจองในข้ อ 6.6.1 (1) ได้
(3) การจองซือ< ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อผ่านผู้แนะนําการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4ได้ ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรั พย์ โนมูระ พัฒนสิน
จํา กั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ ฟิ ลลิ ป (ประเทศไทย) จํา กั ด (มหาชน) บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จํากัด (มหาชน) โดยผู้
จองซื 4อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้ อ 6.2 ซึงผ่านขัน4 ตอนการรู้ จัก ลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อ เท็จ จริ งเกี ยวกับลูกค้ า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื 4อ และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกียวกับ
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรั ฐอเมริ กา
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(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
ก่อนการจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถ
ให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที
รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื 4อต้ องยืนยันว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลสรุป (Executive Summary) หรื อหนังสือ
ชีช4 วนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการจองซื 4อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ช4 วนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื 4อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื 4อ ทังนี
4 4 ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4จะจัดให้ มีหนังสือชี 4ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูล
สําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้ องปฏิบตั ิ
ตามดังนี 4
(ข) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธี
นี 4ต้ องแจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวน
หุ้นทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้ องชําระ การฝากหุ้น วิธีการและวันทีต้ องชําระราคา
และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซือ4 สามารถศึกษาข้ อมูลเกี ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนใน
หนังสือชี 4ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อจากหนังสือชี 4ชวนผ่าน
www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธี
นี 4ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วัน
เดือนปี เกิ ด ธนาคารทีใช้ ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
(ง) ผู้จองซื 4อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในหนังสือชี 4
ชวนหรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี 4ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(จ) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธี
นี 4 เมือรับคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสังการ
จองซื 4อผ่านระบบทีจัดเตรี ยมไว้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือ
ผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื 4อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที
เปิ ดรับจองซื 4อผ่านทางการจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซื 4อ คือ
ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 3 สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558
(ช) ผู้จองซื 4อต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อหุ้นตามจํานวนทีจองซื 4อ ณ วันจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จัด จํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ จ ะดํ า เนิ น การเรี ย กเก็ บ เงิ น จากบัญ ชี ผ้ ูจ องซื อ4 ทุก ราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื 4อหุ้นสามัญของผู้จองซื 4อรายทีไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
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ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซื 4อของผู้จองซื 4อทีดําเนินการ
ไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื 4อไม่สามารถดําเนินการจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื 4อสามารถทาการจองซื 4อ
ตามวิธีการจองในข้ อ 6.6.1 (1) ได้
6.6.2 ผู้จองซือ< ประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื 4อประเภทผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ติ ามวิธีการดังต่อไปนี 4
(1) การจองซือ< โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ< (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื 4อจะต้ องจองซื 4อหุ้นขันตํ
4 าจํานวน 100 หุ้น และเป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น ผู้จองซื 4อ
จะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื 4อในใบจองซือ4 หุ้น ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลง
ลายมือชือตามทีกําหนด หากผู้จองซื 4อเป็ นนิติบคุ คล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบคุ คลนันพร้
4 อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท (ถ้ ามี) และแนบเอกสารตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี 4
ผู้จองซื 4อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ทียังไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง หรื อในกรณี
ทีไม่มีบตั รประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก
หรื อสําเนาเอกสารทางราชการอืนทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนามรับรองสําเนา
ถูกต้ อง (ในกรณีทีสําเนาบัตรข้ าราชการหรื อสําเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุหมายเลข
บัตรประจําตัวประชาชน ให้ แนบสําเนาทะเบียนบ้ านทีมีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพร้ อมลง
ลายมือชือรับรองสําเนาถูกต้ อง) และในกรณีผ้ จู องซื 4อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี) (ทียังไม่หมดอายุ) และแนบสําเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) (ทียังไม่หมดอายุ) และสําเนาทะเบียนบ้ านที
ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
ผู้จองซื 4อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตา่ งด้ าว :
สําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่างด้ าว (ทียังไม่หมดอายุ) พร้ อมลงนามรั บรองสําเนา
ถูกต้ อง (กรณี ผ้ ูจองซือ4 เป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที แสดงว่าสามารถจองซือ4 หุ้นได้ โดย
ถูกต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมือชือนันจะต้
4 องตรงกับลายมือชือทีลงนามในเอกสารทีเกียวข้ อง
กับการจองซื 4อทุกฉบับ
ผู้จองซื 4อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในประเทศไทย :
สําเนาหนังสือรับรองทีออกโดยกระทรวงพาณิชย์ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื 4อ สําเนาบัตร
ประจําตัวผู้เสียภาษี อากร (ถ้ ามี) พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนัน4 และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) (ทียังไม่หมดอายุ) ของ
ผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ องทีไม่หมดอายุ
ผู้จองซื 4อประเภทนิติบคุ คลทีจดทะเบียนในต่างประเทศ :
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง4 บริ ษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์ สนธิ
ข้ อบังคับ และหนังสือแสดงความเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ทีออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ าย
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ของระยะเวลาจองซื 4อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน4
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสําเนาหนังสือเดินทาง หรื อสําเนาใบต่าง
ด้ าว (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้ อมลงนามรั บรอง
สําเนาถูกต้ อง ทังนี
4 4 สําเนาเอกสารทังหมดต้
4
องได้ รับการรับรองลายมือชือโดยเจ้ าหน้ าที Notary
Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าทีของสถานทูตไทยหรื อกงสุลไทยในประเทศทีเอกสารได้ จดั ทําหรื อ
รับรองความถูกต้ องทีมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ ายของระยะเวลาจองซื 4อ
ในกรณีทีมีการมอบอํานาจให้ Custodian จองซื 4อหุ้นแทน : ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
Custodian ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื 4อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้ องมีหนังสือของ Custodian ทีระบุรายชือผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน (ทียังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอํานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
ในกรณีทีผู้จองซื 4อได้ ผ่านขันตอนการรู
4
้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับ
ลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่าย
หลักทรัพย์แล้ ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื 4อ ให้ ผ้ จู องซื 4อดําเนินการกรอกใบ
จองซื 4อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชือทีให้ ไว้ กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ และจัดส่งใบจอง
ซื 4อหุ้นให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซือ4 ทัง4 นี 4 หากไม่เ ป็ นไปตามเงื อนไขทีกล่า วข้ า งต้ น ผู้จองซือ4 จะต้ อ งแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีกรอกรายละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน
พร้ อมลงลายมื อ ชื อตามตัว อย่ า งลายมื อ ชื อที ให้ ไว้ กั บ ผู้ จั ด จํ า หน่ า ย เพื อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื 4อ
ในกรณีทีผู้จองซื 4อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที 600
เพือข้ าพเจ้ า ผู้จองซื 4อจะต้ องกรอกแบบ “เอกสารเพิมเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที
ประสงค์นําหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน”
4 พร้ อมลง
ลายมือชือผู้จองซื 4อให้ แก่ผ้ จู ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื 4อหุ้นตาม
กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื 4อเป็ นนิติบคุ คล
ต้ องกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุ คล”
เพิมเติมด้ วย เพือเป็ นเอกสารประกอบการจองซื 4อ โดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
6.2
(ข) ผู้จ องซื อ4 ต้ อ งชํ า ระเงิ น ค่า จองซื อ4 หุ้น ตามจํ า นวนที จองซื อ4 ณ วัน จองซื อ4 โดยผ่ า นระบบ Bill
Payment ซึงมีรํายละเอียดดังต่อไปนี 4
1. การชําระด้ วยการโอนเงิน ผ่ านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านัน4
“บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) เพื4อการจองซือ< หุ้น”
- ฝาก/โอนเงินครัง4 เดียว ต่อ 1 ใบจองซื 4อ
- ผู้จองซื 4อต้ องใช้ ใบนําฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วนพร้ อมระบุ
Ref.1 เป็ นเลขประจํ า ตัว ประชาชน 13 หลัก และต้ อ งชํ า ระผ่ า นเคาน์ เ ตอร์ ข อง
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ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) เท่านัน4 และกรุ ณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที
สามารถติดต่อได้
- กําหนดระยะเวลาการชําระ :
ระหว่างเวลา 9.00 น. วันที 3 สิงหาคม 2558 ถึง เวลา 16.00 น. วันที 5 สิงหาคม
2558 (ตามเวลาทําการของธนาคาร)
กําหนดการรับจองซื 4อและการรับเอกสารทีเกียวข้ องกับการจองซื 4อ:
ตังแต่
4 เวลา 9.00-16.00 น. วันที 3 - 5 สิงหาคม 2558
2. ผู้จองซือ< จะเป็ นผู้รับภาระค่ าใช้ จ่ายและค่ าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ ามี)
(ค) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะนําเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ของผู้จอง
ซื 4อทุกรายเข้ าบัญชีของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายเพือเรี ยกเก็บเงิน และ
จะตัด สิท ธิ การจองซื อ4 หุ้นสามัญ ของผู้จ องซื อ4 รายทีธนาคารไม่ส ามารถเรี ยกเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค
แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ทีได้ เรี ยกเก็บเงินครัง4 แรก และผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื 4อรวมในส่วนของตนให้ แก่บริ ษัทฯ ต่อไป
(ง) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื 4อของผู้จองซื 4อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได้
(2) การจองซือ< ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื 4อทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตาม
ข้ อ 6.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์
โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื 4อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านระบบนี 4ได้
โดยผู้จองซื 4อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั การการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ซึงผ่านขันตอนการรู
4
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบ
เพือทราบข้ อเท็จจริ งเกียวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC
/ CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2
ปี ก่อนการจองซื 4อ และได้ ดําเนินการจัดทําแบบสอบถามเกียวกับกฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี
บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยูน่ อกสหรัฐอเมริ กา (Foreign Account Tax Compliance
Act : FATCA) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ก่อนการ
จองซื อ4 โดยผู้จัด การการจัด จํ า หน่า ยและรั บ ประกัน การจํ า หน่า ยตามข้ อ 6.2.1 ที สามารถ
ให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์ที
รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื 4อได้ โดยใช้ ชือผู้ใช้ (User Name) และ
รหัส ผ่า น (Password login) และผู้จ องซื อ4 ต้ อ งยื นยัน ว่าได้ ศึกษาข้ อมูล สรุ ป (Executive
Summary) หรื อหนังสือชีช4 วนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการส่งคําสังจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์
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และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี 4ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื 4อไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆประกอบการจองซื 4อ ทังนี
4 4 ผู้ผ้ จู ัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะจัดให้ มี
หนังสือชี 4ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ทังนี
4 4 วิธีปฏิบตั ิการจองซื 4อให้ เป็ นไปตาม
รายละเอียดหรื อขันตอนที
4
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายกําหนดเพิมเติม
สําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซือ4 สามารถจองซือ4 ได้ ทีเว็บไซต์ ของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจํ าหน่าย
ภายในระยะเวลาการจองซื 4อ คือ ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 3 สิงหาคม
2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558
(ค) ผู้จองซื 4อต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อหุ้นตามจํานวนทีจองซื 4อ ณ วันจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ง) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีผ้ จู องซื 4อ
ทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื 4อหุ้นสามัญของผู้จองซื 4อรายทีไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้
(จ) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
ผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิ ยกเลิกการ
จองซื 4อของผู้จองซื 4อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื 4อไม่สามารถดําเนินการจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื 4อสามารถทาการจองซื 4อ
ตามวิธีการจองในข้ อ 6.6.2 (1) ได้
(3) การจองซือ< ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อผ่านผู้แนะนําการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจํ าหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4ได้ ได้ แก่ บริ ษัท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื 4อจะต้ องเป็ นผู้ทีมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์
หรื อบัญชีประเภทอืนๆ กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ซึง
ผ่านขัน4 ตอนการรู้ จักลูกค้ าและตรวจสอบเพือทราบข้ อเท็จจริ ง เกี ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสียง (Suitability Test) กับผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 แล้ ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิ น 2 ปี ก่อนการจองซือ4 และได้ ดําเนิน การจัดทําแบบสอบถามเกี ยวกับ
กฎหมายว่าด้ วยการจัดเก็บภาษี บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ทีอยู่นอกสหรั ฐอเมริ กา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจํ าหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ก่อนการจองซือ4 ผ่านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4จะต้ อง
มีการควบคุมดูแลการจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีรัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื 4อต้ องยืนยัน
ว่าได้ ศกึ ษาข้ อมูลสรุป (Executive Summary) หรื อหนังสือชี 4ชวนเป็ นทีเรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการจอง
ซื 4อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี 4ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื 4อไม่ต้องแนบเอกสาร
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ใดๆ ประกอบการจองซื 4อ ทังนี
4 4 ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1
ทีสามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4จะจัดให้ มีหนังสือชี 4ชวนและเอกสารสรุ ปข้ อมูลสําคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามดังนี 4
(ข) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ที
สามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4ต้ องแจ้ งการจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ ูจองซื 4อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุ้นทีจัดสรร ราคาทีเสนอขาย จํานวนเงินทีต้ องชําระ การฝาก
หุ้น วิธีการและวันทีต้ องชําระราคา และแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื 4อสามารถศึกษาข้ อมูลเกียวกับการ
เสนอขายหุ้นสามัญเพิมทุนในหนังสือชี 4ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายหรื อจากหนังสือชี 4ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ที
สามารถให้ บริ การจองซื 4อหุ้นผ่านวิธีนี 4ต้ องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใช้ ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย หรื อชือผู้แนะนําการลงทุน เป็ นต้ น
(ง) ผู้จองซื 4อต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกียวกับการเสนอขายหุ้นเพิมทุนในหนังสือชี 4
ชวนหรื อเอกสารสรุปข้ อมูลสําคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี 4ชวนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว
(จ) ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ที
สามารถให้ บริ การจองซือ4 หุ้นผ่านวิธีนี 4 เมือรั บคํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื 4อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคําสังการจองซื 4อผ่านระบบทีจัดเตรี ยมไว้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูล
การจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชือผู้แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื 4อผ่าน
ระบบ
(ฉ) ผู้จองซื 4อสามารถจองซื 4อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื 4อ คือ ตังแต่
4 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที 3
สิงหาคม 2558 ถึงวันที 5 สิงหาคม 2558
(ช) ผู้จองซื 4อต้ องชําระเงินค่าจองซื 4อหุ้นตามจํานวนทีจองซื 4อ ณ วันจองซื 4อ โดยชําระเป็ นเงินโอน เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรื อทีเรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
(ซ) ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการเรี ยกเก็บเงินจากบัญชีผ้ จู องซื 4อ
ทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื 4อหุ้นสามัญของผู้จองซื 4อรายทีไม่สามารถเรี ยกเก็บ
เงินได้
(ฌ) ผู้จองซื 4อทียืนความจํานงในการจองซื 4อและชําระค่าจองซื 4อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื 4อ
และขอเงินคืนไม่ได้ เว้ นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อืนใดทีทําให้ บริ ษัทฯ ต้ องระงับ
และ/หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ทงนี
ั4 4
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื 4อของผู้
จองซื 4อทีดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื 4อไม่สามารถดําเนินการจองซื 4อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื 4อสามารถทาการจองซื 4อ
ตามวิธีการจองในข้ อ 6.6.2 (1) ได้
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6.7 การจัดสรรในกรณีท4 ีมีผ้ ูจองซือ< หลักทรัพย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรัพย์ ท4 ีเสนอขาย
หากมีผ้ จู องซื 4อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุ้นทีจัดสรรให้ ตามทีระบุในข้ อ 1.2 ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีระบุ
ในข้ อ 6.2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นทีระบุไว้ ในข้ อ 6.6 สําหรับผู้ทีไม่ได้ รับการจัดสรร
หรื อได้ รับจัดสรรน้ อยกว่าจํานวนทีจองซื 4อจะได้ รับคืนเงินค่าจองซื 4อตามรายละเอียดในข้ อ 6.8
6.8 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ< หลักทรัพย์
6.8.1 ในกรณีทีผู้จองซื 4อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้นหรื อได้ รับจัดสรรไม่ครบตามจํานวนทีจองซื 4อ
ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อจากผู้จองซื 4อทีไม่ได้ รับการจัดสรรรายนันๆ
4 จะ
ดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงิ นค่าจองซือ4 หุ้นคืนให้ แก่ผ้ ูจองซือ4 ทีไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบีย4 หรื อ
ค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื 4อตามชือของผู้จองซื 4อทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยูข่ องผู้จองซื 4อทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของ
ผู้จองซื 4อ ในกรณีทีผู้จองซื 4อให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื 4อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ น
ผู้รับจองซื 4อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี 4
ระยะเวลาคืนเงินนับแต่ วนั ปิ ด
ประเภทผู้จองซือ<
ช่ องทางการคืนเงิน
การเสนอขาย
ผู้มีอปุ การคุณของผู้ • นําเข้ าบัญชี ATS ในกรณีลกู ค้ าดังกล่าว
ภายใน 5 วันทําการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ ว หรื อ
• นํ า เข้ าบั ญ ชี ซื อ4 ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีทีลูกค้ าแจ้ งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีระบุไว้ ใน
ภายใน 7 วันทําการ
บริ ษัทฯ
ใบจองซื 4อหลักทรัพย
ภายใน 10 วันทําการ
• เช็คสังจ่าย
โดยผู้จองซื 4อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหัก
บัญ ชี ห รื อเช็ คต่างธนาคาร (ถ้ ามี ) ทัง4 นี 4 กรณี ทีไม่สามารถคื น เงิ น ค่า จองซือ4 หุ้นให้ แก่ ผ้ ูจองซื อ4 ได้ ภ ายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้ องทําการชําระดอกเบี 4ยให้ แก่ผ้ จู องซื 4อในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื 4อที
ไม่ได้ รับการจัดสรร นับจากวันทีพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีได้ มีการชํ าระคืนตามวิธีการข้ างต้ น
อย่างไรก็ตาม ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื 4อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ที
ระบุในใบจองซื 4อหรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื 4อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื 4อได้ รับคืนเงินค่าจองซื 4อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื 4อ
จะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี 4ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมา
จากความไม่ครบถ้ วนของ ชือ ทีอยู่ ทีผู้จองซื 4อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื 4อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 ราย
ทีเป็ นผู้รับจองซื 4อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.8.2 ในกรณีทีผู้จองซื 4อไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนืองจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื 4อตามเช็คค่าจองซื 4อ
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อจากผู้จองซื 4อทีไม่ได้ รับการจัดสรรรายนันๆ
4 จะคืน
เช็คค่าจองซื 4อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื 4อทีไม่ได้ รับการจัดสรร อันเนืองจากไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื 4อตามเช็ค
ค่าจองซื 4อหุ้น โดยผู้จองซื 4อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ น
ผู้รับจองซื 4อภายใน 14 วันทําการ นับจากวันสิ 4นสุดระยะเวลาการจองซื 4อหุ้น ในกรณีนี 4ผู้จองซื 4อจะไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้ องค่าดอกเบี 4ย และ/หรื อค่าเสียหายใดๆ จากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อ
ในการทีผู้จองซื 4อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
6.8.3 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื 4อ
(ก) กรณีเกิ ดเหตุการณ์ ตามทีระบุใ นข้ อ 6.3.1 เงื อนไขการจัดจําหน่ายหลักทรั พย์ และผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 6.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่าย
หุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซื 4อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื 4อหลักทรัพย์ทนั ที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์ อืนใดทีทําให้ บริ ษัททีออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรื อไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทีเสนอขายได้ ผู้จองซื 4อมีสทิ ธิทีจะยกเลิกการจองซื 4อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื 4อจะต้ องแจ้ งความประสงค์ตอ่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อ ภายใน 5
วันทําการ นับแต่วนั ทีเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรื อเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื 4อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื 4อหลักทรัพย์ ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อจากผู้จองซือ4 หุ้นทียกเลิกการจองซื 4อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื 4อโดยไม่มีดอกเบี 4ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื 4อรายนันๆ
4 โดยสัง
จ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่ายผู้จองซื 4อตามชือทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามทีอยูข่ องผู้จองซื 4อทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อหุ้น หรื อโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื 4อ ในกรณีทีผู้จองซื 4อ
ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื 4อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) ในกรณีทีเป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อ ภายในระยะเวลา
ดังต่อไปนี 4
ระยะเวลาคืนเงินนับแต่ วนั ปิ ด
ประเภทผู้จองซือ<
ช่ องทางการคืนเงิน
การเสนอขาย
ผู้มีอปุ การคุณของผู้ • นําเข้ าบัญชี ATS ในกรณีลกู ค้ าดังกล่าว
ภายใน 5 วันทําการ
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ได้ รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ ว หรื อ
• นํ า เข้ าบั ญ ชี ซื อ4 ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีทีลูกค้ าแจ้ งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ • โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามทีระบุไว้ ใน
ภายใน 7 วันทําการ
บริ ษัทฯ
ใบจองซื 4อหลักทรัพย
ภายใน 10 วันทําการ
• เช็คสังจ่าย
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โดยผู้จองซื 4อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหัก
บัญชีหรื อเช็คต่างธนาคาร (ถ้ ามี) ทังนี
4 4 กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื 4อได้ ตามกําหนดเวลาดังกล่าว ผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีมีหน้ าทีรับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้ องชําระดอกเบี 4ย
ให้ แก่ผ้ ูจองซื 4อในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื 4อหุ้นทีไม่ได้ รับการจัดสรรคืน
นับจากวันพ้ นกําหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันทีสามารถจัดส่งคืนได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มี
การส่งเช็คเงินค่าจองซื 4อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อหุ้น หรื อโอนเข้ าบัญชี
ธนาคารของผู้จองซื 4อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้ อง
แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื 4อได้ รับเงินค่าจองซื 4อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื 4อจะไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเบี 4ยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึงเป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของ ชือ ทีอยู่
ทีผู้จองซื 4อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื 4อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2 รายทีเป็ นผู้รับจองซื 4อจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company Limited
หรื อ TSD) ได้ ตกลงให้ บริ การรับฝากใบหุ้นทีจองซื 4อในการเสนอขายครัง4 นี 4ไว้ กบั บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จํากัด กล่าวคือ ผู้จองซื 4อหุ้นสามารถใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด และเข้ าสู่
ระบบซื 4อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
4 4 เพือให้ ผ้ จู องซื 4อสามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ
ไอ ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทเริ มทําการซื 4อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ ซึงแตกต่างกับกรณีทีผู้จองซื 4อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื 4อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ดังนันในการเสนอขายหุ
4
้ นสามัญเพิมทุนให้ แก่ประชาชนในครัง4 นี 4 ผู้จองซื 4อหุ้นสามารถ
เลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึงใน 3 กรณีดงั ต่อไปนี 4 คือ
(ก) ในกรณีทีผู้จองซื 4อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื 4อ นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท คือ
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการส่งมอบใบหุ้นตามจํานวนทีได้ รับการจัดสรรให้ แก่
ผู้ได้ รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชือทีอยู่ทีระบุไว้ ในใบจองซื 4อภายใน 15 วัน นับจากวัน
ปิ ดทําการจองซื 4อหุ้น ในกรณีนี 4ผู้ได้ รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้
จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึงอาจได้ รับภายหลังจากทีหุ้นของบริ ษัทได้ รับอนุญาตให้ เข้ าทําการซื 4อขายในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ ว
(ข) ในกรณี ที ผู้จองซือ4 ไม่ประสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้น แต่ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ การของบริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝากหลักทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื 4อประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชี ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ ซึงผู้จองซื 4อมีบญ
ั ชีซื 4อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี 4บริ ษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
จะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพือผู้ฝาก”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรั พย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีบริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั4
้ นสามัญอยู่ และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ ูจองซื 4อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปิ ดการจองซือ4 หุ้น ในขณะเดียวกันบริ ษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นทีผู้จองซื 4อฝากไว้ ในกรณีนี 4 ผู้ทีได้ รับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุ้นทีได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ทนั ทีทีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้
หุ้นของบริ ษัทฯ ทําการซื 4อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
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ในกรณีทีผู้จองซื 4อหุ้นเลือกให้ บริ ษัทฯ ดําเนินการตามข้ อ 6.9 (ข) ชือผู้จองซื 4อในใบจองซื 4อจะต้ องตรงกับชือ
เจ้ าของบัญชีซื 4อขายหลักทรัพย์ทีผู้จองซื 4อประสงค์ทีจะฝากหลักทรัพย์ไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว
มิฉะนันแล้
4 ว บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะดําเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้ แก่ผ้ จู องซื 4อ ดังมีรายละเอียดและวิธีการ
ตามข้ อ 6.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณี ทีผู้จองซื 4อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรั บใบหุ้น แต่ประสงค์ จะใช้ บริ การของบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื 4อหุ้นประสงค์ทีจะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิ กเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า กรณี นี 4บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นทีได้ รับจัดสรรฝากไว้ กับ
“บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นเข้ าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื 4อ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื 4อ
ภายใน 7 ทําการ นับจากวันปิ ดการจองซื 4อหุ้น ในกรณีนี 4ผู้ทีได้ รับการจัดสรรต้ องการขายหุ้นจะต้ องโอนหุ้นจาก
บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด ไปฝากกับบริ ษัทหลักทรัพย์ก่อนจึงจะสามารถขายหุ้นได้
เมือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัททําการซื 4อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม
เอ ไอ และหากผู้จองซือ4 ต้ องการถอนหลักทรั พย์ ดัง กล่าว ผู้จองซือ4 สามารถติดต่อได้ ทีบริ ษัท ศูนย์ รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํ ากัด ซึงจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ ตามอัตราทีบริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กําหนด ทังนี
4 4 การถอนหุ้นสามัญทีฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที 600 เพือข้ าพเจ้ า จะต้ องใช้ เวลาในการดําเนินการ ดังนัน4 ผู้จองซื 4อทีนําฝากในบัญชีดงั กล่าว
อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ ทนั ภายในวันทีหุ้นสามัญของบริ ษัทเริ มทําการซื 4อขายในตลาดหลักทรัพย์
เอ็ม เอ ไอ ในวันแรก
ทังนี
4 4 หากผู้จองซื 4อไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึงไว้ ในใบจองซื 4อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ‚ทีจะดําเนินการออกใบ
หุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื 4อ ตามข้ อ 6.9 (ก)
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