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6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุน
สามัญและวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[ไมมี]
6.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯตอประชาชนทั่วไปจํานวน 60,000,000 หุน ใน
ราคาหุนละ [a] บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของ
บริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 เมื่อ
เกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฎิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุ ด วิ สั ย การเปลี่ ย นแปลงอย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางด า นการเงิ น เศรษฐกิ จ ภาวะตลาด
หลักทรัพย หรือการเมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อ มีเ หตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยห รือ หนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย
(Underwriting Agreement)
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กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนาย
หุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 8,700,000 บาท ไมรวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขาย
6.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯจะไดรับโดยประมาณ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 50,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.80 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

290,000,000
14,137,723
275,862,277
5.52

จํานวนเงินคาหุนสามัญเดิมที่ผูถือหุนเดิม Kingsmen Creatives Ltd. จะไดรับโดยประมาณ
หุนสามัญเดิมจํานวน 10,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.80 บาท
58,000,000
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย ประมาณ
1,496,400
จํานวนเงินคาหุนที่ Kingsmen Creatives Ltd. จะไดรับ
56,503,600
จํานวนเงินคาหุนที่ Kingsmen Creatives Ltd. จะไดรับตอหุน
5.65
6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในสวนของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ1/
รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ
คาใชจายในสวนของผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย
รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ
หมายเหตุ:

50,000
232,000
25,000
25,000
50,000
7,250,000
31,260
6,474,463
14,137,723

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

46,400 บาท
1,450,000 บาท
1,496,400 บาท

1/ คาใชจายอื่นๆ หมายถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษาทางกฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ และ
นําเสนอขอมูลตอนักลงทุนเปนตน
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6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติ ดต อ ขอรับ หนั งสื อ ชี้ ช วนและใบจองซื้อ หุน ไดที่ สํา นัก งานและสาขาของผูจั ดจํ าหน ายตามที่ ร ะบุไ ว
ในขอ 6.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและวลา
ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 6.2.1
ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด
(download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
และไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากั บตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนา ยหลักทรัพย ลงวันที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิ
ใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน ที่ทจ.40/2557 การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุน
และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับประมวล) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจองซื้อและหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึง
วั น สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ ระหว า งวั น และเวลาทํ า การของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย เพื่ อ ความสะดวก
ในการเตรียมการจองซื้อ และการติดตอนักลงทุน ระบบโทรศัพทบันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อโดยตรง
บริ ษั ท ฯ มี วัตถุ ประสงคในการจัด สรรหุนสามัญ ในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ผูมี อุปการคุณ ของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 42,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 18,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวน
ในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
ที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด
6.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 42,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจั ด สรรหุ น ให แ ก ผู มี อุ ป การคุ ณ ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อของผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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6.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 18,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
อยางไรก็ตาม สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1. ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดก็ได
6.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
6.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(1.1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น
หนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ยังไม
หมดอายุ (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
(1.2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว
ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
หลักฐานวาสามารถจองซื้อไดตามกฎหมาย)
(1.3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
(1.4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว สําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
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ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตน
ทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
(1.5) กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ผูจองซื้อจะ
ดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และใหผูจองซื้อจัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว โดยไม
ตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยนั้น ทั้งนี้หากไมเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงรายมือผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบ
หุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) โดยผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อตองกรอก
ขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA) สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลเพื่อเปน
เอกสารประกอบการจองซื้อ
(1.6) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะกรณีที่ผูจัดจําหนายไดเตรียมระบบการจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป) โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมี
การควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตอง
ยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือขอมูลสรุป สรุป
ขอมูลสําคัญของตราสาร ของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและ/หรือขอมูล
สรุป สรุปขอมูลของตราสาร ของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและ/หรือขอมูล
สรุป สรุปขอมูลของตราสาร ของหลักทรัพยดังกลาว ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
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-

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจอง
ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงิน ที่
ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถ
ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น สามั ญ ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนและ/หรื อ ข อ มู ล สรุ ป ของ
หลักทรัพยผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน
www.sec.or.th
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวน
และ/หรือ ขอมูลสรุป สรุปขอมูลสําคัญของตราสาร ของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุป สรุปขอมูลสําคัญของตราสารของหลักทรัพยดังกลาว
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งกํารจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
(1.7) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถ
ทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 6.7.1 ขอ (1.1) –(1.5) ได
(1.8) ภายหลังการจองซื้ อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อผาน
ระบบบันทึกเทป ตามชองทางที่ผูจัดจําหนายแตละรายไดกําหนดไว
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองที่แตละรายไดเปดชองทางในการจองซื้อ
ไวให
(2.1) กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558
(2.2) กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
08.30 ถึงเวลา 19.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 และเวลา 8.30 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 3
ธันวาคม 2558
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) กรณีชําระคาจองซื้อเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อ กอนเวลา 13.00 น.ของวันที่ 2 หรือวันที่ 3
ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
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(3.2) กรณีชําระคาจองซื้อเปนเงินโอน (Bill Payment) เขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.3016.00 น. ของวันที่ 2 ถึง 4 ธันวาคม 2558 พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
(3.3) กรณีชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ ผูจอง
ซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 หรือ 3
ธันวาคม 2558 และ ชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปน
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่
3 ธันวาคม 2558
ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสํามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แต ล ะรายจะดํ า เนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื้ อ รวมในส ว นของตนเข า บั ญ ชี ข องผู อ อก
หลักทรัพยตอไป
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกราย
เขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของ
ผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการ
เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(3.4) กรณีชําระคา จองซื้อ เปน การหักเงินฝากในบัญ ชีซื้อ ขายหลักทรั พยของผูจ องซื้อ ผูจองซื้ อ
สามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30-16.00 น. ของวันที่ 2 ถึง 4 ธันวาคม 2558
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่น
ความจํา นงขอจองซื้อ หุน และชําระเงิ นได ที่ สํานั กงานของผูจัด จําหนายหลัก ทรัพย แ ตล ะรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558
ยกเวนผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการ
จองซื้อ
(5) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชี
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุน
รายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
6.7.1 (1) - (4)
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6.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนประเภทสถาบัน จะตองปฎิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ํา จํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตามสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบ
สําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุ สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี)
ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคล
นั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว สําเนาใบตางดาว
หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดตองไดรับ
การรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไม
เกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 2-4 ธันวาคม 2558
(2) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีชําระเงิน ดังนี้
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(2.1) กรณีชําระคาจองซื้อเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อ กอนเวลา 13.00 น.ของวันที่ 2 หรือวันที่ 3
ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(2.2) กรณีชําระคาจองซื้อเปนเงินโอน (Bill Payment) เขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30 16.00 น. ของวันที่ 2 ถึง 4 ธันวาคม 2558 พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
สวนที่ 3 หนา 15

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

(2.3) กรณีชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ ผูจอง
ซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 12.00
น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 หรือ 3 ธันวาคม
2558 และ ชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค
หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 3 ธันวาคม 2558
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสํามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น พรอมทั้งเขียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละ
รายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
- ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขา
บัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจอง
ซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บ
เงินครั้งแรก
(3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีที่
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1) ระบุไวเทานั้น โดยผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยจะดํ าเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญ ชีข องผูอ อก
หลักทรัพยตอไป
(4) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุน เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ
(3) มายื่นความจํานงขอซื้อหุน และชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ได
ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4
ธันวาคม 2558
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อ
ทุกรายการเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท ไดจากการเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.2 (1) – (4)
6.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฎิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
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(1.1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น
หนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ยังไม
หมดอายุ (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง)
(1.2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาว
ที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบ
หลักฐานวาสามารถจองซื้อไดตามกฎหมาย)
(1.3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถา
มี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ สําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
(1.4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว สําเนา
ใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตน
ทั้งหมดตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่
ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความ
ถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
(1.5) กรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย และตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอ่ืนๆ กับผูจัดการ
การจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ผูจอง
ซื้อจะดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และให ผูจองซื้อจัดสงใบจองซื้อที่ลงนามเรียบรอยแลว
โดยไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบใบจองซื้อใหแก ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้
หากไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก ล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงรายมือผูจองซื้อ
ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ผู
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จองซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 ผูจองซื้อตองกรอกขอมูลเพิ่มเติม ในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคล
ธรรมดาและนิ ติ บุ ค คล และเอกสาร “แบบสอบถามสํ า หรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรอง
ความถูกตองของขอมูลเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
(1.6) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายไดเตรียมระบบการ
จองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป) โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได โดยผู
จองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
กอนการจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดการ
การจัดจําหนายหลักทรัพย จะจัดใหมีหนังสือชี้ชวน ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจอง
ใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย
จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อ
สามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของ
หลักทรัพย ผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้
ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย ผาน www.sec.or.th
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระ
โดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียด
การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งกํารจองซื้อผานระบบที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึก
เทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
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(1.7) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถ
ทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 6.7.1 ขอ (1.1) –(1.5) ได
(1.8) ภายหลังการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยจะแจงยืนยันการจองซื้อสําหรับผูจอง
ซื้อผานระบบบันทึกเทป ตามชองทางที่ผูจัดการการจัดจําหนายกําหนดไว
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน สาขา และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองแตละรายไดเปดชองทางในการ
จองซื้อไวให
•
•

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 4 ธันวาคม 2558
กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 13.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558

(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) กรณีชําระคาจองซื้อเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อ กอนเวลา 13.00 น.ของวันที่ 2 หรือวันที่ 3
ธันวาคม 2558
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) กรณีชําระคาจองซื้อเปนเงินโอน (Bill Payment) เขาบัญชีตามที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย (ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น ผูจองซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.3016.00 น. ของวันที่ 2 ถึง 4 ธันวาคม 2558 พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตอไป
(3.3) กรณีชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ ผูจอง
ซื้อสามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2558 โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2558 หรือ 3
ธันวาคม 2558 และ ชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปน
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่
3 ธันวาคม 2558
ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสํามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย (ตามที่ระบุไวในขอ 6.2) ระบุไวเทานั้น พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
แต ล ะรายจะดํ า เนิ น การโอนเงิ น ของยอดจองซื้ อ รวมในส ว นของตนเข า บั ญ ชี ข องผู อ อก
หลักทรัพยตอไป
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ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ของผูจองซื้อทุกราย
เขาบัญชีของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของ
ผูจองซื้อรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ไดจากการ
เรียกเก็บเงินครั้งแรก

(3.4) กรณีชําระคา จองซื้อ เปน การหักเงิ นฝากในบัญ ชีซื้อ ขายหลักทรัพยข องผูจองซื้อ ผูจองซื้ อ
สามารถยื่นชําระเงินคาจองซื้อตั้งแตเวลา 08.30-16.00 น. ของวันที่ 2 ถึง 4 ธันวาคม 2558
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อ หุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ของวันที่ 2 ธันวาคม 2558 ถึงเวลา 16.00 น. ของ
วันที่ 4 ธันวาคม 2558 ยกเวนผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุก
รายเขาบัญชีของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิในการจองซื้อหุน
สามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดจาก
การเรียกเก็บเงินครั้งแรก
(6) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
6.7.1 (1) -(3)
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
6.8.1 สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย ให
อยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย แตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2
6.8.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะผูบริหารของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร หรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับเงินคาจองซื้อ
หุนคืนตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 6.9
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6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน
6.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับจัดสรร
หุนนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนคืนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยจายเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 5 วันทําการ หรือ
จ า ยเป น เช็ ค ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนหรือการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้
ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มี
หนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการคืนเงิน
คาจองซื้อหุนตามรายละเอียดเลขที่บัญชีที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงิน
คาจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
หากเกิดความผิดพลาดซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของรายละเอียดเลขที่บัญชีที่ผูจองซื้อไดระบุไวใน
ใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ
ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยจายเปน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือ
ที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีท่ีระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 5 วันทําการ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และ
จัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนหรือการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี หรือเช็คตาง
ธนาคาร (ถ า มี) นั บ จากวั น ป ด การจองซื้อ ทั้ง นี้ ในกรณี ที่ ไ มส ามารถคืน เงิน ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ภ ายใน
ระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนารับผิดชอบในการสงเงินดังกลาวจะตองทําการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนตามรายละเอียดเลขที่บัญชีที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดความผิดพลาดซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวน
ของรายละเอียดเลขที่บัญชีที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดดังกลาว
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6.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับ
จัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนหรือเนื่องจากการ
ปฏิบั ติผิด เงื่อ นไขการจองซื้ อ โดยผู จ องซื้อ ดั งกล าว จะตอ งติดต อ ขอรั บ เช็ ค ฉบับ ดัง กลา วคืน จากผูจั ด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน10 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุน
จะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อหุน
ไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายทรัพย และผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยโดย
ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนาย ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว
(ค) หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อหุนคืนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อรายนั้นๆ โดยเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ตามรายละเอียดเลขที่บัญชีที่
ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 5 วันทําการ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการ
นับจากวันปดการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนหรือการเรียกเก็บเช็ค
ตางสํานักหักบัญชี หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไว
ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอ ป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ หุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พน
กําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจาก
ความไม ค รบถ ว นของชื่อ ที่ อ ยู ที่ ผูจ องซื้อ ได ร ะบุไ วใ นใบจองซื้อ ผู จัด จํา หน ายหลั กทรัพ ยจ ะไม
รับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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6.9.5 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System)
ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ จนกวาจะ
ไดรับใบหุน
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังนี้
6.9.6 ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของผูออกหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
เอ็ม เอ ไอ อนุญาตใหหนุ สามัญของบริษัทฯทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการ ตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ ตามขอ 5.10.3 แทน
6.9.7 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะขอใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System)โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผู
จองซื้อ ตองกรอกข อ มูลเพิ่มเติ มในใบจองซื้อ สวน “ขอ มูลเพิ่ม เติม สําหรับการดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อ
นิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากรับทรัพย กรณีนี้
บริ ษั ท ฯจะดํ า เนิ น การนํ า หุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรฝากไว กั บ ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย และศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของ
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวัน
ป ด การจองซื้ อ ในกรณี นี้ ผู ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรจะสามารถขายหุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลั ก ทรั พ ย เ อ็ ม เอ ไอ และหากผู จ องซื้ อ ต อ งการถอนหุ น สามั ญ ออกจากบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการ
ถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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บริษัท คิงสเมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จํากัด (มหาชน)

6.9.8 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝาก
หลั ก ทรั พ ย จ ะส ง มอบใบหุ น ตามจํ า นวนที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรให แ ก ผู จ องซื้ อ หุ น สามั ญ ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจอง
ซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอได
จนกว า จะได รั บ ใบหุ น ซึ่ ง อาจจะได รั บ ภายหลั ง จากที่ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯได เ ริ่ ม ซื้ อ ขายในตลาด
หลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ทั้งนี้หากผูจองซื้อไมระบุเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการฝากใบหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 6.10.2 ใหแกผูจองซื้อแทน
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