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3.6

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิท ธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ หุ้น
และวิ ธีการจั ด สรรหุ้ น ตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นหนั ง สื อ ชี้ชวนฉบับ นี้ ต ามที่ ผู้ จั ด การการจัด จ าหน่ายและรั บ ประกัน การจ าหน่ าย
เหจนสมควร ในกรณีที่เกิดปัญหาอุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการตามที่ปรากฎในส่วนที่ 3 นี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิใช้ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดดังกล่าว เพื่ออานวยความ
สะดวกให้แก่นักลงทุนตามที่เหจนสมควร และเพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเรจจ โดยคาตัดสินของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ให้ถือเป็นที่สุด โดยนักลงทุน และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิทาการโต้แย้ง
หรือเรียกร้องค่าเสียหาย หรือเรียกให้บริษัทฯ บมจ. ปตท. หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายรับผิดชอบ
ในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดจากการดาเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด
3.6.1

วิธีการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อผู้ลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผ่านผู้จัด การการจัด จาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.2 ตัวแทนจาหน่าย
หุ้นตามที่ระบุไว้ข้อ 3.6.2.3 และการเสนอขายต่อ ผู้ลงทุนในต่างประเทศจะเสนอขายผ่านผู้ซื้อ หุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ
(Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.4
3.6.2

ผู้จัดจาหน่ายหุน้
3.6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพลจกซ์ 191 สีลม เขตบางรัก
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000
โทรสาร 0-2231-3951
www.bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั ซ่า จากัด
48/45 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนสาธรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3800
โทรสาร 0-2638-0301
www.finansa.com
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จากัด (มหาชน)
ชั้น 6, 8-11 อาคารสานักงานเมืองไทย-ภัทร 1
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2305-9000
โทรสาร 0-2693-2355
www.phatrasecurities.com
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บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
เลขที่ 19 ชั้น 20-21
อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2949-1999
โทรสาร 0-2949-1001
www.scbs.com
3.6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 2,3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000
โทรสาร 0-2841-9090
www.cimbsecurities.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิสเศส แอท เซจนทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
www.fnsyrus.com
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
เลขที่ 173 อาคารเอเซีย เซจนเตอร์ ชั้น 8-11
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-658-8888
โทรสาร 0-2658-8654
www.kgieworld.co.th
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บริษัทหลักทรัพย์ เคเคเทรด จากัด
ชั้น 7 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ 500
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 0-2680-2222
โทรสาร : 0-2680-2233
www.kktrade.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ ธนชาต จากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอจมบีเค ทาวเวอร์ ชั้น14, 18 และชั้น 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8501
www.tnsitrade.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6555
โทรสาร 0-2633-6660
www.tisco.co.th
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3.6.2.3 ตัวแทนจาหน่ายหุ้น
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้น Micro Branch)
สานักงานใหญ่เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศัพท์ 0-2626-3646 โทรสาร 0-2236-0501
www.bangkokbank.com
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
สานักงานใหญ่เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2888-8888
www.kasikornbank.com
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
สานักงานใหญ่เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2111-1111 โทรสาร 0-2256-8625-6
www.ktb.co.th
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ และสาขาทั่วประเทศ
สานักงานใหญ่เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0-2777-6786 โทรสาร 0-2544-1285
www.scb.co.th
3.6.2.4

ผู้ซื้อหุน้ เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
Merrill Lynch Far East Limited
55/F, Cheung Kong Centre, 2 Queen’s Road
Central, Hong Kong
Morgan Stanley & Co. International Plc
25 Cabot Square, Canary Wharf
London 4 4QA, United Kingdom
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3.6.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้
3.6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุน้

บริษัทฯ และบมจ. ปตท. ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุในข้อ
3.6.2.1 และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 3.6.2.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ซื้อ หุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ
3.6.2.4 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในต่างประเทศ ซึ่งการเสนอขายข้างต้นจะเป็นการเสนอขายต่อผู้
ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศจานวนรวม ไม่เกิน 1,735,315,500 หุ้น ตามลักษณะการจัดสรรและราคาที่ปรากฏในข้อ
3.6.6 โดยการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวจะเป็นการจัดจาหน่ายประเภทรับประกันผลการจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน
(Firm Underwriting) ตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิ ใช้ดุลยพินิจพิจารณายกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1)
เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
(2)
เมื่อผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายไม่ได้รับความเหจนทางกฎหมายจาก
สานักงานกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้
(3)
เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
เสนอขายหุ้นในครั้งนี้
(4)
เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement) หรือ
(5)
เมื่ อมี เหตุที่ ทาให้ สานักงาน ก.ล.ต. หรือ หน่ วยงานราชการสั่ งระงั บหรือ หยุ ดการเสนอขาย
หลักทรัพย์ หรือมีเหตุการณ์ใดที่ทาให้ไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
และสัญญาซื้อขายหุ้น (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจาหน่ ายหุ้นในครั้งนี้
จากเหตุในข้อ (1) – (5) หรือเหตุอื่นที่ร ะบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement) และผู้จองซื้อได้ทาการจองซื้อ และชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อ แต่ละรายที่จองซื้อใน
ส่วนของตนตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.9 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะได้รับเงินค่าซื้อ
หุ้นทั้งจานวนคืน ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดใดๆ ต่อผู้จองซื้อจากการยกเลิกการเสนอขาย หรือการจัดจาหน่ายหุ้น และ
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ผู้จองซื้อไม่มีสิทธิในการเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จาก ผู้จัด จาหน่ายหุ้น จากการยกเลิกการเสนอขาย หรือ
จาหน่ายหุ้นดังกล่าว
3.6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุน้
บริ ษั ท ฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนในการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย (ไม่ ร วม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นใน
ต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.4 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 415,838,240 บาท โดยการชาระเงิน
ดังกล่าวจะเป็นไปตามวิธีการที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ
(Initial Purchasers) ตกลงกับบริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ภายใต้สัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement)
3.6.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่าหลักทรัพย์สูงสุดที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. จะได้รับ
(ก) จานวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนสูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่าย
หุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกินประมาณ 345,018,900 หุ้นในราคาหุ้นละ 9.00 บาท 3,105,170,100 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับต่อหุ้น

283,723,095 บาท
2,821,447,005 บาท
8.18 บาท

(ข) จานวนเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินสูงสุดที่บริษัทฯ จะได้รับทั้งสิ้น หลังหัก
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกินประมาณ 431,784,531 หุ้นในราคาหุ้นละ 9.00 บาท 3,886,060,779 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รับต่อหุ้น

283,723,095 บาท
3,602,337,684 บาท
8.34 บาท

(ค) จานวนเงินค่าหุ้นสามัญสูงสุดที่ บมจ. ปตท. จะได้รับทั้งสิ้น หลังหักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้น
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หุ้นสามัญจานวนไม่เกินประมาณ 1,390,296,600 หุ้นในราคาหุ้นละ 9.00 บาท
หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รบั
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รบั ต่อหุ้น
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(ง) จานวนเงินค่าหุ้นสามัญกรณีมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน สูงสุดที่ บมจ. ปตท. จะได้รับทั้งสิ้น หลังหัก
ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้น (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
หุ้นสามัญจานวนไม่เกินประมาณ 1,477,062,369 หุ้นในราคาหุ้นละ 9.00 บาท

13,293,561,321 บาท

หัก ค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รบั

292,652,856 บาท
13,000,908,465 บาท

จานวนเงินค่าหุ้นสามัญที่ บมจ. ปตท. จะได้รบั ต่อหุ้น
3.6.4

8.80 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้น
(ก) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ/1
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

0 บาท
3,108,849 บาท
250,000 บาท

ค่าธรรมเนียมในการขออนุญาตให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน/2
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

0 บาท
3,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย

79,664,246 บาท

ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ

2,700,000 บาท

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ /3

195,000,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

283,723,095 บาท

(ข) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญของ บมจ. ปตท./1
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ โดยประมาณ /3
/1
/2
/3

272,518,007 บาท
9,500,000 บาท

รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

10,634,849 บาท

292,652,856 บาท

ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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3.6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น
สาหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสาหรับนักลงทุนสถาบัน ได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 ภายหลังจากที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ หรืออย่างช้าวันที่
23 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2558 (ในวันและเวลาทาการ)
สาหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และ 3.6.2.2 ภายหลังจาก
ที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ หรืออย่างช้าวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 (ในวันและเวลาทาการ)
สาหรับผู้จองซื้อรายย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ (แบบ B) ได้ที่สานักงานใหญ่และสาขาทั่วประเทศของตัวแทน
จาหน่ายหุ้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.3 ภายหลังจากที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ หรืออย่างช้าวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน
2558 (ในวันและเวลาทาการ)
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อ
สานักงาน ก.ล.ต. จาก website ของสานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
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3.6.6

วิธีการจัดสรรหุ้น

การจัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน กล่าวคือ จัดสรรให้แก่ (1) นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ (2) บุคคลทั่วไป
และ/หรือ (3) ผู้จองซื้อรายย่อย และ/หรือ (4) การจัดสรรหุ้นส่วนเกินจานวนไม่เกิน ร้อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ในครั้งนี้ หรือจานวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น (หากมี)
นอกจากนี้ การจัดสรรหุ้นโดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย (แล้วแต่กรณี) จะอยู่ภายใต้เกณฑ์ดังนี้
(1)
ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยและผู้ ซื้ อ หุ้ น เบื้ อ งต้ น ในต่ า งประเทศ (Initial
Purchasers) อาจมีการตกลงเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่เสนอขายต่อนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้ง
อาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศ และผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Claw Back/Claw
Forward) โดยพิ จ ารณาจากปั จ จั ย ต่ าง ๆ เช่น ปริ ม าณความต้อ งการซื้อ หุ้ น ของนั กลงทุ นในประเทศและนักลงทุ น ใน
ต่างประเทศ และสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสาเรจจสูงสุด
(2)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่
จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัท
ใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง หรือของผู้จัดจาหน่ายหุ้นที่ร่วมจัดจาหน่าย และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้
ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้
จองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม่จัดสรรหุ้นให้กับบริษัทย่อยของบริษัทฯ และบมจ.ปตท. ด้วย ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.
40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน
ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
(3)
การกาหนดจานวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในแต่ละประเภทจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจร่วมกัน
ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
(4)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายสงวนสิทธิ์ ที่จะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่
จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนในประเทศในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จองซื้อรายย่อยเพิ่มเติม หากพิจารณาแล้ว
เหจนว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกันอาจพิจารณาจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน
เพิ่มเติม หากพิจารณาแล้วเหจนว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อให้การเสนอขายหุ้น
ครั้งนี้ประสบความสาเรจจสูงสุด
(5)
ภายหลั ง จากการปิ ด รั บ จองซื้ อ หุ้ น ส าหรั บ ผู้ จ องซื้ อ ในแต่ ล ะประเภท ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายอาจพิจารณาเปิดรับจองซื้อหุ้นเพิ่มเติมสาหรับผู้จองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลง
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จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน แต่มีผู้สนใจจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนที่จะจัดสรรสาหรับส่วนของบุคคลทั่วไปในส่วนของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือส่วนของผู้จองซื้อรายย่อย เป็นต้น ทั้งนี้ การ
ดาเนินการดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และจะมีการแจ้งข่าวให้ผู้ลงทุนที่เกี่ยวข้องได้ทราบโดยทั่วกันทางสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมต่อไป
(6)
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
นอกจากนี้ ในส่วนของหุ้นที่เสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ จานวนรวมไม่เกิน 712,111,100 หุ้น รวมถึงหุ้นที่
เสนอขายในกรณีที่มีการเพิ่มสัดส่วนการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ (Claw Forward) บริษัทฯ บมจ. ปตท. และ
ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) จะจัดให้มีการดาเนินการตามสมควรเพื่อให้มั่นใจได้ว่า หุ้นจานวน
ดังกล่าวจะไม่ถูกจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทั้งนี้ เป็นไปตามรายละเอียดที่
กาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิใช้ ดุลยพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นให้ผู้จองซื้อรายใดราย
หนึ่ง หากการจัดสรรดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระทาการขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบข้อบังคับใดๆของ
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ หรือจะเป็นผลให้บริษัทฯ หรือ บมจ. ปตท. มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือดาเนินการใดๆเพิ่มเติมไป
จากที่ต้องดาเนินการตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทยหรือไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในส่วนที่ 3 นี้
ผู้จองซื้อหุน้ สามัญที่ยื่นความจานงจองซื้อหุน้ และได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอ
เงินคืนไม่ได้ และผูจ้ ัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นหรือยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อหุ้นที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 3 นี้
3.6.6.1 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่นักลงทุนสถาบัน
การจั ดสรรสิ ทธิ ในการจองซื้ อหุ้ นให้ แก่นั กลงทุ นสถาบั น ให้ อยู่ ในดุ ลยพิ นิ จของผู้ จั ดการการจั ดจ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดกจได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดกจได้ ทั้งนี้ จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจานวนขั้นต่า 100 หุ้น
และเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
หากยอดจองซื้อหุ้นของนักลงทุนสถาบันครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ เฉพาะในส่วนของนักลงทุนสถาบัน
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3.6.6.2 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไปอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1
และข้อ 3.6.2.2 แต่ละราย โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดกจได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้แก่บุคคลใดกจได้ โดยจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่บุคคลทั่วไปรายใดจะมีจานวนขั้นต่า 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจานวน
ทวีคูณของ 100 หุ้น
หากยอดจองซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไปครบตามจานวนที่กาหนดแล้ ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นดังกล่าวแต่ละรายขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบ
กาหนดระยะเวลาการจองซื้อ เฉพาะในส่วนของบุคคลทั่วไป
3.6.6.3 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
(1)
ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านสานักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละ
ราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.3 ตามวิธีการที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.7.3 เนื่องจากระบบการจองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละ
รายจะเป็นระบบการจองซื้อคนละระบบ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการให้ตัวแทน
จาหน่ายหุ้นแต่ละรายปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาจองซื้อ หากพบว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่าย
หุ้นมีจานวนรวมกันเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น
หรือคิดเป็นจานวนเท่ากับหรือสูงกว่า 249,000,000 หุน้
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะให้ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายตรวจยอดการรับจองซื้อ
ทุกต้นชั่วโมงของแต่ละวันที่เปิดรับจองซื้อ โดยเริ่มตรวจต้นชั่วโมงแรกของแต่ละวัน ณ เวลา 10.00 น. และตรวจครั้งสุดท้าย
ของแต่ละวัน ณ เวลา 15.00 น. หากในการตรวจครั้งใดพบว่าจานวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น ทุกรายรวมกัน มี
จานวนรวมกัน เท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการแจ้งตัวแทนจาหน่ายหุ้นให้ปิดการรับจองซื้อหุ้นใน
ชั่วโมงถัดไป (ตัวอย่างเช่น ณ เวลา 10.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตรวจพบว่าจานวนหุ้นที่รับจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นมีจานวนรวมกันเท่ากับหรือสูงกว่า 1.5 เท่าของจานวนหุ้น
ทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น ตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะเปิดรับจองซื้อต่อไปจนกระทั่งถึงเวลา
11.00 น. ของวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และปิดรับจองซื้อหุ้นทันที) ยกเว้นในกรณีที่ตรวจพบเวลา 15.00 น. จะปิดรับจองซื้อ
หุ้น ณ เวลา 15.30 น.
ในการปิดรับจองซื้อหุ้นของตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะเป็นการปิดโดยระบบคอมพิวเตอร์ โดยระบบจะทาการปิดโดย
อัตโนมัติเมื่อครบเงื่อนไขที่กาหนดข้างต้น และจะไม่สามารถเปิดระบบเพื่อรับจองซื้อได้อีก
(2)
ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่าจานวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นมีจานวน
รวมกันไม่ถึง 166,000,000 หุ้น หรือรวมกันไม่ถึงจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้ น
ให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อทุกรายที่จองซื้อหุ้นผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้น
ทุกรายที่ (1) ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด (2) ตัวแทนจาหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลผู้จองซื้อรายย่อยเข้าในระบบการจอง
ซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้น และ (3) ได้รับการตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเกจบแล้วเท่านั้น โดยผู้จองซื้อราย
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ย่อยแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ซึ่งกาหนดเป็นจานวนขั้นต่า 2,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจานวน
ทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจากัดจานวนหุ้ นที่จองซื้อ สูงสุด 300,000 หุ้น ต่อ 1 ใบจอง และให้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายนาหุ้นที่ ยังมิได้มีการจองซื้อดังกล่าวเสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปในส่วนของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามแต่ดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(3)
ภายหลังการปิดรับจองซื้อหุ้น หากพบว่า จานวนหุ้นที่ได้มีการจองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นมีจานวน
รวมกันมากกว่า 166,000,000 หุ้น หรือรวมกันมากกว่าจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่าย
หุ้น การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยที่จองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นซึ่ง (1) ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนด (2)
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูล ผู้จองซื้อรายย่อยเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้น และ (3) ได้รับการ
ตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเกจบแล้วเท่านั้น ซึ่งจะกระทาการจัดสรรโดยใช้วิธีสุ่มคัดเลือก (Random) ผู้จองซื้อ
รายย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัท เซจทเทรด ดอท คอม จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยคอมพิวเตอร์จะทาการสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยให้ได้จานวนหุน้ รวมกันเท่ากับจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขาย
ต่อผู้จองซื้อรายย่อยผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้ น พร้อมทั้งสุ่มเลือกผู้จองซื้อรายย่อยที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรสารองไว้ (Waiting
List) เรียงตามลาดับเพื่อใช้จัดสรรแทนในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยลาดับก่อนหน้าถูกตัดสิทธิ เนื่องจากมิได้ปฏิบัติตามเงื่อนไข
วิธีการจองซื้อตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.7.3 หรือเป็นบุคคลที่ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นให้ ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการสุ่ม
คัดเลือกแต่ละรายจะได้รับการจัดสรรหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ซึ่งกาหนดเป็นจานวนขั้นต่า 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจานวน
ทวีคูณของ 100 หุ้น โดยจากัดจานวนหุ้นที่ได้รับจัดสรรไว้ที่ 300,000 หุ้น ต่อ 1 ใบจอง ยกเว้นผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการ
จัดสรรเป็นอันดับสุดท้ายจะได้รับการจัดสรรหุ้นเท่ากับจานวนหุ้นที่เหลือ ซึ่งอาจจะน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อหรือจานวนจอง
ซื้อขั้นต่าที่กาหนด
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรหุ้นเป็นจานวนน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบตาม
จานวนใบจองที่ยื่นจองซื้อ จะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรตามรายละเอียดในข้อ 3.6.9.2
(4)
ผู้ที่ยื่นความจานงจองซื้อหุ้นและได้ชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอเงินคืน
ไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วน
ตามข้อ 3.6.7.3
(5)
รายชื่อของผู้จองซื้อรายย่อยที่ได้รับการจัดสรรจะประกาศที่เวจบ ไซต์ www.settrade.com อย่างช้าภายใน
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 1 ธันวาคม 2558
3.6.6.4 วิธีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจจัดสรรหุ้นเกินกว่าจานวนที่เสนอขายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.1.5
เป็นจานวนทั้งสิ้นไม่เกินร้อยละ 10.00 ของจานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือจานวนไม่เกิน 173,531,400 หุ้น ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 72/2552 เรื่อง การจัดสรรหุ้นเกินกว่าจานวนที่จัดจาหน่าย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
หุ้นส่วนเกินจะจัดสรรให้แก่นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ บุคคลทั่วไป และผู้จองซื้อรายย่อย
เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะกาหนดจานวนหุ้นส่วนเกินที่จะจัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละ
ประเภท โดยพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น ปริมาณความต้องการซื้อจากนักลงทุนแต่ละประเภท และสภาวะตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็น
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ต้น เพื่อให้ การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ ประสบความสาเรจจสูงสุ ด สาหรับการส่ งมอบหุ้นส่ วนเกินให้แก่ผู้ ได้รั บการจัดสรรจะ
ดาเนินการเช่นเดียวกันกับการส่งมอบหุ้นตามรายละเอียดในข้อ 3.6.10
3.6.6.5 วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศ
บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตกลงมอบหมายให้ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) นาหุ้นจานวนไม่
เกิน 712,111,100 หุ้น ไปจาหน่ายต่อให้กับนักลงทุนสถาบันในต่างประเทศ โดยการจาหน่ายต่อให้แก่ผู้ลงทุนในต่างประเทศให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers)
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3.6.7

วันและวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น

เมื่อผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้แก่ผจู้ ัดจาหน่ายหุ้น และ ผู้จัดจาหน่ายหุ้นจะถือว่าผู้จองซื้อ
ได้ให้คารับรองว่าข้อมูล รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้แล้วในใบจองซื้อหุ้นนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกข้อมูล
รายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนัน้ เอง หรือผูร้ ับมอบอานาจหรือตัวแทนซึ่งรวมถึงบริษทั นายหน้าซื้อขาย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื้อเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อ
ดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง ผู้จดั จาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจ
ในการปฏิเสธการจองซื้อไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือหากมีการจัดสรรหลักทรัพย์หรือดาเนินการใดๆของผู้จัดจาหน่ายหุ้น
ภายใต้ส่วนที่ 3 นี้ โดยผิดพลาดหรือเกิดจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้ผู้จดั
จาหน่ายหุน้ รับผิดชอบในความเสียหายหรือสูญเสียใดๆ ทั้งสิ้น และผู้จัดจาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือ
ความสูญเสียที่เกิดขึน้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งนี้ ผูจ้ ัดจาหน่ายหุ้น จะใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นบางประการ
ให้แก่ผจู้ องซื้อหุ้นรายใดๆตามที่เหจนสมควร
3.6.7.1 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย นักลงทุน
สถาบันจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 100 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น สาหรับนักลงทุนสถาบัน ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อและประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อพร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อม
แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และ
หนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยมีผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) สาเนาเอกสารประกอบ
ข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ดังกล่าวได้จัดทา หรือ รับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซื้อ พร้อมแนบสาเนาใบต่าง
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ด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
(2)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ ระหว่าง วันที่ 26 – 27, 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2558 ภายในเวลาทา
การของแต่ละสานักงานของผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(3)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเตจมตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ ดังนี้

หากทาการจองซื้อในวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. และก่อนเวลา 12.00
น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (ก) การโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BATHNET) หรือ (ข) เชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ โดยเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ นั้นๆ จะต้องลงวันที่
26 – 27 หรือ 30 พฤศจิกายน 2558 และสามารถเรียกเกจบเงินได้จากสานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
เท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงิน ค่าจองซื้อเป็นเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะกาหนดและแจ้งผู้จองซื้อ พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์
ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
หากทาการจองซื้อตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 และวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 8.30 น. ถึง
เวลา 16.30 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านั้น
(4)
ทั้งนี้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื้อต้องรับ ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน หรือ
ค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จานวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่ายได้รับจะต้องเท่ากับยอดจองซื้อเตจมจานวน) ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการโอนเงิน การโอนงินผ่านระบบบาท
เนต (BAHTNET) เชจค แคชเชียร์เชจ คหรือดร๊าฟท์ ให้โอนเงินค่าจองซื้อ หรือขีดคร่อม และสั่งจ่ายเชจค เข้าบัญชีจองซื้อที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนด ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจอง
ซื้อได้จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายแต่ละราย
(5)
ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ และเอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 3.6.7.1 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามข้อ 3.6.7.1 (3) ส่งไปยังผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่า ยแต่ละราย ตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ
3.6.2.1 ระหว่าง วันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลาทาการของแต่ล ะสานักงานของผู้จัดการการจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายแต่ละราย และระหว่างเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
(6)
ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 3.6.7.1 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อ
ของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6.7.1 (1) – (4)
(7)
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ของผู้จองซื้อทุก
รายเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายกาหนด เพื่อเรียกเกจบเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จองซื้อหุ้นรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเกจบเงินตามเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ได้
จากการเรียกเกจบเงิน และผู้จองซื้อไม่ดาเนินการชาระเงินภายในเวลาที่กาหนดตามข้อ 3.6.7.1 (3)
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 27
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(8)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายอาจกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตน

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 28
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3.6.7.2 สาหรับบุคคลทั่วไป
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลทั่วไปจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นจานวนขั้นต่า 1,000 หุ้น และจะต้องเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้
จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ A) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หาก
ผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามในใบจองซื้อโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท
(ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองสาหรับกรณีต่างๆ ดังต่อไปนี้
ประเภทผู้จองซื้อ
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสาเนา
ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมของ
ผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครอง
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้ นได้โดยถูกต้อง
ตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่จดทะเบีย นในประเทศไทย: สาเนาหนั งสือรั บรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง
(แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือการจัดตั้งบริษัท (Certificate of
Incoporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่ออกไม่
เกิน 6 เดือน นับ จนถึงวั นยื่น ใบจองซื้ อ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ บุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ล งลายมือชื่ อรั บรองสาเนาถู กต้ องแล้ วต้ องได้รั บการรับ รองลายมือ ชื่อ โดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการ
รับรองลายมือชื่อของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่
เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงาน
อื่นใดที่ได้ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหุ้น
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 29
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ลักษณะการจองซื้อ
การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy): กรณีผู้จองซื้อประเภทบุคคล
ธรรมดาสั ญ ชาติ ไ ทยและต่ างด้ าว หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในประเทศไทย หรื อ ต่ างประเทศเป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้อ ขาย
หลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ซึ่งได้ผ่านขั้นตอน การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจจจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC)
หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Test) กับผู้จัดจาหน่ายหุ้น แล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ผู้จองซื้อดัง กล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสารใบจองซื้อและลงลายมือชื่อเพื่อเป็นหลักฐานในการจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหุ้นซึ่งตนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
หรือบัญชีอื่นที่จะทาการจองซื้อ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องกรอกเอกสารประกอบการจองซื้อให้
ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหุ้น ดังนี้
(ก) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือหนังสือรับรองกรณีนิติบุคคลตามที่ระบุใน
เอกสารประกอบการจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองความถูกต้อง
(ข) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจจจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer (KYC) หรือ Customer
Due Diligence (CDD))
(ค) แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผจู้ ัดจาหน่ายแต่ละรายอาจกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตน
การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online): ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเวจบไซต์ของผูจ้ ัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 หรือผูจ้ ัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 3.6.2.2 เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มบี ัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอืน่ ๆกับผู้จดั จาหน่ายดังกล่าว ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจจจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence . KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผูจ้ ัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อและผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) เป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ
(hard copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจ้ ัดจาหน่ายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเวจบไซต์ของผูจ้ ัดจาหน่ายดังกล่าว ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจอง
ซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผจู้ ัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป: ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านเจ้าหน้าที่ผู้แนะนาการลงทุน หรือ
Investment Consultant (IC) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยยืนยันการจองซื้อผ่านโทรศัพท์บันทึกเทปได้ โดยผู้จอง
ซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเปิดบัญชีอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้
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จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเทจจจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer (KYC) หรือ Customer Due Diligence (CDD)) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหุ้นแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ใน
เวจบไซต์ของผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว โดยผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวจะต้องมีการควบคุมการดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก
เทปที่รัดกุมพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสื อชี้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื้อ โดยปฎิบัติดังนี้
(ก) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่ จองซื้อ จานวนเงินที่ต้องชาระการฝาก
หุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคาและแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุ้นในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเวจบไซต์ของผู้จัดจาหน่ายดังกล่าวหรือจากหนังสือชี้ชวน
ผ่าน www.sec.or.th
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า Automatic Transfer System หรือ ATS) กับผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุนเป็นต้น
(ค) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้ นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน
ดังกล่าว
(ง) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้ จัดจาหน่ายดังกล่าว เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่ านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบผู้จัดจาหน่ายดังกล่าว โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่าน
ระบบ โดยผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป สามารถจองซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน
2558 โดยชาระเป็นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ตามวิธีการที่ระบุใน
ข้อ 3.6.7.2(3) โดยผู้จัดจาหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของ
ตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนด
ทั้งนี้ วิธีปฎิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง อย่างไรกจตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และระบบ
โทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได้
(2)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ใน ข้อ 3.6.2.1 และข้อ
3.6.2.2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลาทาการของแต่ละสานักงานของผู้จัดจาหน่ายหุ้น
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(3)
ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นครั้งเดียวเตจมจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยจะต้องชาระที่ราคา
9.00 บาทต่อหุ้น ดังนี้
-

หากจองซื้อในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาทาการ หรือจองซื้อในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และยื่น
ชาระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อโดยชาระเป็น (ก) การโอนเงิน
(ข) การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (ค) เชจค แคชเชียร์
เชจค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ นั้น จะต้องลงวันที่ 23 หรือ 24 พฤศจิกายน 2558
เท่านั้น และสามารถเรียกเกจบเงินได้จากสานักหักบัญชีเดียวกันภายในวันทาการถัดไป หรือ (ง) การหักเงิน
ฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ

-

หากจองซื้อในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. หรือจองซื้อในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. หรือ ภายในเวลาทาการของแต่ละสานักงานของผู้จัดจาหน่ายหุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเตจมตามจานวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผ่านระบบ
การโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
ของผู้จองซื้อเท่านั้น

ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะกาหนดและแจ้งให้ผู้จอง
ซื้อทราบต่อไป ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นด้วย การโอนเงินผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหุ้นแต่ละรายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และข้อ 3.6.2.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้ง
ความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วใน
วันจองซื้อ และผู้จองซื้อที่ประสงค์จะชาระเงินค่าจองซื้อด้วย เชจค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เชจค ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายเข้าบัญชี
จองซื้อหุ้นที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายจะ
กาหนดและแจ้งให้ผู้จองซื้อทราบต่อไป พร้อมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลัง
เชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์
(4)
ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 3.6.7.2 (1) พร้อมเงินค่าจองซื้อหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการชาระค่า
จองซื้อหุ้น ตามข้อ 3.6.7.2 (3) ส่งไปยังผู้จัดจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และข้อ 3.6.2.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้
ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และข้อ 3.6.2.2 ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558 ภายในเวลาทาการของแต่ละสานักงานของผู้จัด
จาหน่ายหุ้น โดยในการจองซื้อเจ้าหน้าที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(5)
ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 3.6.7.2 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 และข้อ 3.6.2.2 แต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 3.6.7.2 (1) – (4) ได้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละราย
จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีรักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่า
จองซื้อหุ้นของผู้จัดจาหน่ายให้กับ บริษัทฯ และ บมจ. ปตท. ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow
Account Agreement) ต่อไป
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(6)
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือเงื่อนไข ที่ผู้จัดจาหน่ายหุ้นแต่ละรายอาจกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตน
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3.6.7.3 สาหรับผู้จองซื้อรายย่อย
เว้นแต่จะได้รับแจ้งการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อ
ประเภทผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)
ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 2,000 หุ้น และจะต้องเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดย
จากัดจานวนหุ้นที่จองซื้อสูงสุด 300,000 หุ้น ต่อ 1 ใบจอง
(2)
ผู้จองซื้อรายย่อยสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานใหญ่หรือสาขาทั่วประเทศของตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละ
ราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.3 โดยระยะเวลาการจองซื้อเริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.30 น. หรือเวลาเปิดจองซื้อหุ้น
ของแต่ละสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้น ของวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2558
ในการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายได้
จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความต่างกันบ้างในรายละเอียดในแต่ละสถานที่ ในกรณีที่ผู้จองซื้อยื่นใบจองซื้อก่อนวันและเวลาดังกล่าว
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะปฏิเสธการรับใบจองซื้อ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะปฏิเสธหรือยกเลิก
ใบจองซื้อดังกล่าวและไม่นาเข้ารับการพิจารณาจัดสรร
ผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น (แบบ B) และแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงนาม หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อจะต้องลงนามโดยผู้
มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ในกรณีที่ผู้จองซื้อลงนามยืนยันในใบ
จองซื้อว่าได้ผ่านการทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริษัทหลักทรัพย์รายอื่นมาแล้ว
ไม่เกินกว่า 2 ปีก่อนวันที่จองซื้อ ผู้จองซื้อรายนั้นๆ ไม่ต้องทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability
Suit) กับตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่ผู้จองซื้อได้ยื่นใบจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อทุกรายจะต้องแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
หรือในกรณีที่บัตรประจาตั วประชาชนหมดอายุ ให้แนบสาเนาบัตรประชาชนที่หมดอายุ และสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประชาชน
ของผู้เยาว์ (ถ้ามี) คายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมผู้ปกครองลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง)
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาหนังสือเดินทางหรือใบต่างด้าวที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่
เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่
หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: ส าเนาหนั ง สื อ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท (Certificate
of
Incoporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้อมตัวอย่างลายมือ ที่ออกไม่
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เกิน 6 เดือน นับ จนถึงวั นยื่ น ใบจองซื้ อ พร้อ มลงนามรับรองสาเนาถู กต้อ ง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติ บุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ที่ยังไม่หมดอายุ ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
สาเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้วต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อ
ของผู้จัดทาหรือผู้ให้คารับรองความถูกต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือ
รับรองความถูกต้อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่ได้
ดาเนินการข้างต้น ซึ่งต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อและแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามจของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยแจ้งความประสงค์การคืนเงินค่าจองซื้อด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารใน
กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ ผู้จองซื้อจะต้องแนบสาเนาสมุดเงินฝากบัญชี
ธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์ หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) ที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อรายย่อย หน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก พร้อมทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
(โปรดดูรายละเอียดในข้อ 3.6.9 เกี่ยวกับวิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น) ในกรณีที่ผู้จองซื้อรายย่อยรายใดมิได้แนบสาเนาสมุดเงิน
ฝากหน้าที่มีชื่อผู้จองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสาเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พร้อม
ทั้งลงนามรับรองสาเนาถูกต้องแนบกับใบจองซื้อ หรือในกรณีที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายไม่สามารถดาเนิน การคืนเงินค่า
จองซื้อโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันที่เปิดไว้กับธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทยของผู้จองซื้อได้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดกจตาม ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดาเนินการคืนเงินค่าจอง
ซื้อให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยเป็นเชจค แคชเชียร์เชจค หรือดร๊าฟท์ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายในนามผู้จองซื้อ ตามที่ระบุในใบจองซื้อ
โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ
(3)

ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเตจมตามจานวนที่จองซื้อ โดยจะต้องชาระที่ราคา 9.00 บาทต่อหุ้น

ดังนี้
-

หากจองซื้อในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาเปิดจองซื้อหุ้นของสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้น หรือใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และยื่นชาระเงินค่าจองซื้อก่อนเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจอง
ซื้อโดยชาระเป็น (ก) เงินสด (ข) การโอนเงิน (ค) เชจค แคชเชียร์ หรือดร๊าฟท์ เพียงฉบับเดียวต่อ 1 ใบจอง
ซื้อ ให้ลงวันที่ 23 หรือ 24 พฤศจิกายน 2558 เท่านั้น โดยให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บมจ.
สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” (“Subscription Account for SPRC IPO for Retail
Investors”) พร้อมทั้งระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลังของเชจค
แคชเชียร์ หรือดร๊าฟท์ ทั้งนี้เชจค แคชเชียร์ หรือดร๊าฟท์ ดังกล่าว ต้องสามารถเรียกเกจบเงินได้จากสานักหัก
บัญชีเดียวในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป

-

หากจองซื้อในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 และยื่นชาระเงินค่าจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. หรือจองซื้อใน
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ในเวลาเปิดจองซื้อหุ้นของสาขาของตัวแทนจาหน่ายหุ้น แต่ละราย ผู้จองซื้อ
จะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเตจมตามจานวนที่จองซื้อเป็นเงินสด หรือโดยการโอนเงินเข้า “บัญชีจอง
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ซื้อหุ้นสามัญ บมจ. สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง เพื่อผู้จองซื้อรายย่อย” (“Subscription Account for SPRC
IPO for Retail Investors”) เท่านั้น
(4)
ผู้จองซื้อรายย่อยจะต้องปฏิบัติตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละ
รายได้จัดเตรียมไว้ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดของแต่ละสถานที่ ทั้งนี้ ในการรับจองซื้อ เจ้าหน้าที่ของ
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่รับจองซื้อหุ้นจะลงลาดับเลขที่ในการจองซื้อลงในใบจองซื้อหุ้นทุกใบและลงลายมือชื่อรับรองเพื่อ เป็น
หลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อยทุกราย
การรับจองซื้อหุ้นจะสมบูรณ์และใบจองซื้อหุ้นใบนั้น ๆ จะมีสิทธิได้รับการพิจารณาจัดสรร กจต่อเมื่อ (1) ตัวแทน
จาหน่ายหุ้นได้บันทึกข้อมูลเข้าในระบบการจองซื้อของตัวแทนจาหน่ายหุ้น ภายในเวลา 15.30 น. ของวันที่ 25 พฤศจิกายน
2558 หรือภายในเวลาเปิดรับจองซื้อหุ้นในกรณีที่มีการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ และ (2) ได้รับ
การตรวจสอบผลการชาระเงินและผ่านการเรียกเกจบแล้วเท่านั้น
(5)
ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและได้ดาเนินการตามข้อ 3.6.7.3 (4) แล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการรับจองซื้อของผู้จองซื้อที่ไม่ปฏิบัติตาม
วิธีการจองซื้อตามข้อ 3.6.7.3 (1) - (4)
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายจะโอนเงินค่าจองซื้อในส่วนของผูจ้ องซื้อรายย่อยทีไ่ ด้รับการจัดสรรเข้าบัญชี
รักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account) เพื่อส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนของตน ให้กับ บริษัทฯ และ/หรือ บมจ. ปตท.
ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในสัญญารักษาทรัพย์สิน (Main Escrow Account Agreement) ต่อไป
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3.6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ที่เสนอขาย
สาหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายให้
อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายแต่ละรายในส่วนของตนตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1
และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ใน
ข้อ 3.6.6 นอกจากนี้ สาหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญ
ที่เสนอขายให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ซื้อหลักทรัพย์เบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.4 ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.6
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3.6.9

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้
3.6.9.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
(1)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ
หุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อแก่ผู้ที่จองซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/
หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่
ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามที่ระบุ
ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเหจนว่า
เหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจคต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ย
ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว
จนถึง วันที่ผู้จองซื้อได้รบั การชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจอง
ซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงิน
ค่าจองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเหจนว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจอง
ซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสู ญหายในการจัดส่งเชจค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายเหจนว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ
บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่รับผิดชอบ
ต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ

ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ
หุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับ
การจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซื้อ โดย
วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อผ่าน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
สาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อ
ประเภทบุคคลทั่วไป หรือวิธีอื่นตามที่ผจู้ ัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 38

บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จากัด (มหาชน)

จาหน่ายเหจนว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจคต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิน ค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการ
จัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าวจนถึง วันที่ได้รบั การชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดี ไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน
ใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เหจนว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้
จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเชจค
หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายเหจนว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ใน
ใบจองซื้อ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่
รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(3)
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ไม่สามารถเรียกชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเชจคที่
จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 หรือข้อ 3.6.2.2 จะดาเนินการคืนเชจคค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจาก
การที่ไม่สามารถเรียกเกจบเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเชจคที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้
จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเชจคฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 หรือข้อ 3.6.2.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อภายใน 30 วันหลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย และผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะไม่มีความรับผิดชอบใดๆ หากผู้จองซื้อไม่มาติดต่อขอรับเชจคฉบับ
ดัง กล่าวคื นภายในระยะเวลาที่กาหนด จากผู้ จัด การการจั ด จาหน่ ายและรั บ ประกันการจ า หน่าย และผู้จั ด จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย
(4)

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

(ก) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บริษัทฯและ/หรือ ผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจาหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นทันที
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(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้องระงับ หรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่
เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหุ้น ภายใน 5
วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อ หุ้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3.6.2.1 หรือข้อ 3.6.2.2 ที่รับจอง
ซื้อ หุ้น จากผู้ จองซื้ อ ที่ย กเลิกการจองซื้ อดั งกล่าวจะดาเนิ นการให้ มีการส่ งมอบเงิ นค่ าจองซื้ อหุ้ น โดยไม่ มีด อกเบี้ ยหรื อ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อ หุ้นนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน
5 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)
หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ สาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือนับ
แต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจค
ต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้ อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จอง
ซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการชาระคืนตามวิธีการ
ดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่ วนที่ไม่ได้
รับการจัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
นอกจากนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเชจค ซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน
หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
3.6.9.2 สาหรับผู้จองซื้อรายย่อย
(1)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น

ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอน
เงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะ
สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการ
นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือวิธีอื่นตามที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นเหจนว่าเหมาะสม
โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจคต่างธนาคาร (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคื นเงินค่าจองซื้อหุ้น ให้แก่ผู้จ องซื้อได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จองซื้ อจะได้รั บ
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวจนถึง วันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อ
เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงินค่า
จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้นเหจนว่าเหมาะสมโดย
ถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือ
ค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเชจค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่ นตามที่ ตัวแทนจาหน่ายหุ้น เหจนว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทน
จาหน่ายหุ้นเช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ และตัวแทน
จาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(2)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ

ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวน
หุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่ มีดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหาย
ใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่จองซื้อผ่านตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นครบตามจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ โอนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับจัดสรรคืนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อผ่านระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุใน
ใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือวิธีอื่นตามที่ตัวแทนจาหน่ายหุ้น เหจนว่าเหมาะสม โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจคต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายในระยะเวลา
ดังกล่าว ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินนั้น ๆ นับแต่วันที่พ้นกาหนดเวลา
ดังกล่าวจนถึง วันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อ
เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงินค่า
จองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่ ตัวแทน
จาหน่ายหุ้นเหจนว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินส่วนต่างค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ ไม่ได้รับการ
จัดสรรแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเชจค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเหจนว่าเหมาะสม ซึง่ ไม่ใช่ความผิด
ของบริษัทฯ หรือตัวแทนจาหน่ายหุ้นเช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจอง
ซื้อ บริษัทฯ และตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
(3)
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องจากการที่ ไม่สามารถเรียกชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเชจคที่
จ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
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ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายจะดาเนินการคืนเชจคค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเนื่องจากการที่
ไม่สามารถเรียกเกจบเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเชจคที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อให้แก่ผู้จองซื้อ
ทุกรายที่จองซื้อผ่านตน โดยผู้จองซื้อดังกล่าวจะต้องติดต่อขอรับเชจคฉบับดังกล่าวคืนจากตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่สาขาของ
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นที่จองซื้อ ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
(4)

ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น

(ก) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่ระบุไว้ในข้อ 3.6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้น บริษัทฯ และ/หรือผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจาหน่ายหุ้นให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายใช้สิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุ้นทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้องระงับ หรือหยุดการเสนอขายหุ้น หรือไม่สามารถส่งมอบหุ้นที่
เสนอขายได้ ซึ่งผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหุ้น ภายใน 5
วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือ (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหุ้น ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละราย
ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าวจะดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อ หุ้นนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัติเข้าบัญชีในชื่อผู้จองซื้อกรณีผู้จองซื้อชาระด้วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน
7 วันทาการ นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ตาม (ข)
หรือจ่ายเป็นเชจคขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 10 วันทาการนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อประเภทรายย่อย หรือนับแต่วันที่
เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต าม (ข) หรื อ วิ ธี อื่ น ตามที่ ตั ว แทนจ าหน่ า ยหุ้ น เหจ น ว่ า เหมาะสม โดยผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเกจบเชจคต่างสานักหักบัญชีหรือเชจคต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ไ ม่สามารถคื นเงิน ค่าจองซื้อ หุ้ นให้แ ก่ผู้ จ องซื้อ ได้ ภายในระยะเวลาดัง กล่ าว นับ จากวัน สิ้น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อสาหรับผู้จองซื้อรายย่อย ตัวแทนจาหน่ายหุ้นแต่ละรายที่ มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องดาเนินการชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี ให้แก่ผู้จองซื้อ โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ได้รับการ
จัดสรรที่คืนให้นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรกจดีไม่ว่า
กรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือส่งเชจคคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือวิธีอื่นตามที่
ตัวแทนจาหน่ายหุ้นเหจนว่าเหมาะสมโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยและ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเชจค หรือ
ความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่ ตัวแทนจาหน่ายหุ้น เหจนว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือตัวแทน
จาหน่ายหุ้นตามข้อ 3.6.3 เช่น ข้อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจนหรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ บริษัทฯ
และตัวแทนจาหน่ายหุ้นจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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3.6.10 วิธีการส่งมอบหุน้
ปัจจุบัน บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กับบริษทั ฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุน้ (Scripless System) เพื่อให้
ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้ หุ้นสามัญของบริษัทฯ เริ่มทา
การซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นซึ่งผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญ
ได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คือ
(1)
ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ การของศู น ย์ รั บ ฝากหลั กทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัดเพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์นั้นกจจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญ
ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 3.6.10 (1) นี้ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อ
ขายหุ้นที่ผู้ จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ใ นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวมิฉะนั้ นแล้วบริษั ทฯ ขอสงวนสิทธิที่จ ะ
ดาเนินการออกใบหุ้น ตามข้อ 3.6.10 (3) ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
(2)
ในกรณี ที่ ผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะขอรั บ ใบหุ้ น แต่ ป ระสงค์ จ ะใช้ บ ริ การของศู น ย์ รั บ ฝากหลั กทรั พ ย์
(Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้น ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 โปรดกรอก
รายละเอียดใน “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สาหรับผู้จองซื้อนิติบุคคลเท่านั้น พร้อมลงนามรับรองความ
ถูกต้องของข้อมูล เพื่อนาส่งให้แก่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (“แบบฟอร์ม FATCA”) กรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่
ได้รับจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผู้
จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ
ภายใน 7 วันทาการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการ
จั ด สรรในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ ได้ ทั น ที ที่ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ ฯ อนุ ญ าตให้ หุ้ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ท าการซื้ อ ขายได้ ใ น
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จอง
ซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามอัตราที่ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กาหนด
ทั้ง นี้การถอนหุ้ นสามั ญที่ ฝากไว้ใ นบั ญชี ของบริษั ทผู้ ออกหลักทรั พย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อ งใช้เ วลาในการ
ดาเนินการ ดังนั้นผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ทาการซื้อขายได้ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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(3)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ (Script System) ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทาการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีนี้ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้นซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญ
ของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ หรือระบุไม่ชัดเจน ผู้จัดจาหน่ายหุ้น ขอสงวนสิทธิที่
จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 3.6.10 (3) แทน หรือนาหุ้นที่จองซื้อฝากเข้าบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิก
เลขที่ 600 ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
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