บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหุนสามัญที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”) จํานวน 168,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.25 บาท คิดเปนรอยละ 27.63 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
: บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: จํานวน 168,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 27.63 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงเปน
(1) การเสนอขายตอประชาชนจํานวน 159,000,000 หุน คิดเปนรอยละ
26.15 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้
(2) การเสนอขายกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน
9,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 1.48 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อของกรรมการ ผูบริหาร และ
พนั ก งานของบริ ษั ท ฯ หุ น ดั ง กล า วจะถู ก นํ า ไปเสนอขายต อ
ประชาชนตามขอ (1) ตอไป
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 0.25 บาท
ราคาเสนอขาย
: [y] บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
: [y] บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: [y]
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยและไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวน
จํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
1.2.1 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
:
[y] หุน
1.2.2 เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
:
[y] หุน
1.2.3 เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
:
9,000,000 หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการเสนอขายหุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่เปน
หรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคา
ที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูให
การสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูท่มี ีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต รวมถึงผูที่ไดเขารวมฟงการ
นําเสนอขอมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของ
บุคคลขางตนที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผู
ถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคตที่จองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ดวย
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษั ทหลัก ทรั พย เพื่ อ เปน ทรั พย สิน ของตนเอง หรือ เพื่ อการบริ หารกองทุน สวนบุ คคลหรือ เพื่ อการจัดการ
โครงการลงทุ น ที่ จั ด ตั้ ง ขึ้ น ตามกฎหมายว า ด ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุ น ธุ ร กิ จ หลั ก ทรั พ ย และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีตอ
บริษัทฯ และตอผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier) ผูจัดหาแหลงเงินทุน
สถาบันการเงินที่ติดตอ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีความสัมพันธทางการคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตออยูในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต ในกรณีที่
เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของ
บริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
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กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท ที.เอ.ซี.
คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายจํานวน 168,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุนสามัญที่เสนอขาย
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสาร
ประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ใหพิจารณารับหุน
ของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวาบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย
และการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 บังคับใชตั้งแตวันที่ 16
พฤษภาคม 2558 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได
จําหนายหุนสามัญตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ แลว จะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยดังกลาว และ
บริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ตอไป

1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 หมวด 5
การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด บังคับใชตั้งแตวันที่
16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอ
ประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ปนับแตวันที่หุนของบริษัทฯเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขาย
สามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่ง
หามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯ ใหโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 49
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของบริษัทฯ เกิน
อัตราสวนขางตน บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายนั้นได
การโอนหุนของบริษัทฯ ยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับ
โอน และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทฯ ได ตอเมื่อบริษัทฯ
ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่
เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแต
วันที่ไดรับคํารองขอ หากการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทฯ แจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
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3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[y]

4.

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[y]

5.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

6.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและวิธีการ
จัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชัน้ 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-9000
โทรสาร 0-2646-9993
6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[y]
6.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญของบริษัทฯ ตอประชาชนจํานวน 168,000,000 หุน ในราคาหุนละ [y] บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน
ทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9 เมื่อ
เกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ซึ่งรวมถึง
เหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่ อบริ ษั ทฯ ไม สามารถปฏิ บั ติ ตามเงื่ อนไขใดๆ ที่ ได กํ าหนดไว ในสั ญญาแต งตั้ งผู จั ดจํ าหน ายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ
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(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 หรือการเมืองทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจ
หรือการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตนจะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting
Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุน
ดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น [y] บาท โดยจะชําระภายใน 3 วัน นับแตวันปดการเสนอ
ขาย
ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 168,000,000 หุน ในราคาหุนละ [y] บาท
[y] บาท
หัก: คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
[y] บาท
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ
[y] บาท
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน
[y] บาท
6.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรบั หลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองหุน โดยประมาณ
คาใชจายอืน่ ๆ โดยประมาณ
(เชน คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ)
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]
[y]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

[y] บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยเพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการ
จองซื้อจากเว็บไซต www.sec.or.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผู
มีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย บังคับใชตั้งแตวันที่ 1 กันยายน
2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญและบริษัทยอยของบริษัทฯ และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.
40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตรา
สารทุน บังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงการจัดสรรออกเปน 3 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจํานวน [y] หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษทั ฯ จํานวน [y] หุน และ (3) กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของ
บริษัทฯ จํานวน 9,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายหุนใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลย
พินจิ ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุด โดยการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 4(3) เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอย ภายใตขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหลักทรัพยจดทะเบียน การเปดเผยสารสนเทศ
การรายงานการถือครองหลักทรัพยและการเพิกถอนหลักทรัพยจดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ” พ.ศ.
2558 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน [y] หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลใดก็ได หากผูจองซื้อปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.1 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจอง
ซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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6.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน [y] หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได หากผู
จองซื้อปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ
6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.3 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 9,000,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคล
ใดก็ได หากผูจองซื้อปฏิบัติไมถูกตองครบถวนตามขอ 6.7.3 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปน
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
6.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
6.7.1 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อหากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่
ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public
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และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผานขั้นตอนการ
รูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการ
จองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อ
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และทั้ง
นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารไดผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการ
จองซื้อ นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตอง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาว
จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และ
ชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยเพื่อเปนเอกสารประกอบการ
จองซื้อหุน
(ช) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” พรอมลง
ลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุนตาม
กฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ตองกรอก “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติ
บุคคล” เพิ่มเติมดวย
(ซ) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผู
จัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก [y] โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่ง
ผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไม
เกิน 2 ปกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผาน
ระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User
Name) และรหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการ
เสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) ของ
หลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตอง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและ
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เอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) ของหลักทรัพยในเว็บไซต (Website) ของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย
(ฌ) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก [y] โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่ง
ผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไม
เกิน 2 ปกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวา
ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ
(Executive Summary) ของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย
ดั ง กล า ว โดยผู จ องซื้ อ ไม ต อ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้ อ ทั้ ง นี้ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) ของ
หลักทรัพยในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจอง
ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่
ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถ
ศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนผานเว็บไซต (Website) ของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือ
ชี้ชวนหรือเอกสารสรุปขอมูลสําคัญ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันในหนังสือ
ชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจอง
ซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทป ต อ งบั น ทึ ก คํ า สั่ ง การจองซื้ อ ผ า นระบบที่ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผู
แนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
(ญ) หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทป
ได ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 6.7.1 (1) ขอ (ก) – (ฉ) ได
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
- กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
- กรณีจองผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ของวันที่ [y] ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
- กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
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(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงค
ใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
บังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “AutomaticTransfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระ
ค า จองซื้ อ ครั้ ง เดี ย วเต็ ม จํ า นวนที่ จ องซื้ อ โดยชํ า ระเป น เงิ น โอนเข า บั ญ ชี ข องผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เทานั้น พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนเขาบัญชีของบริษัทฯ ตอไป
(3.3) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
หลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อแตไมสามารถชําระเงินคา
จองผานระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่
จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [y] เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และ
ตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [y] หรือวันที่ [y] เทานั้น และ ชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลง
วันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [y]
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] และในวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่ง
จายผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทฯ ตอไป
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการโอน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทํา
ธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน (จํานวนเงินที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยไดรับสุทธิจากคาธรรมเนียมทั้งหมดตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุ
ไวในขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบ
ออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานเงินโอนอัตโนมัติ
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(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงิน คืน ไมไ ด ทั้ง นี้ ผูจัด การการจัด จํา หนา ยและรับ ประกัน การจํา หนา ยและผูจัด จํา หนา ยและ
รับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.1
(1) - (4)
6.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้ อเป นนิ ติ บุ คคล ใบจองซื้ อหุ นจะต องลงนามโดยผู มี อํ านาจลงนามผู กพั นของนิ ติ บุ คคลนั้ นพร อม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่
ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลง
ลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ โดยเจาหนาที่ Notary Public
และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตอง
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แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาวและกรรมการที่เปนผูลงนามใน
เอกสารไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อ นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ
กรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/
หรือกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test
ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ช) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” พรอมลง
ลายมือ ชื่อ ผูจ องซื้อ ให แก ผูจั ดการการจํ าหนา ยและรับ ประกั นการจําหน าย เพื่อ เป นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุนตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ
หากผู จ องซื้ อ เป น นิ ติ บุ ค คลต อ งกรอก “แบบสอบถามสํ า หรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมดวย
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
[y]
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [y] ตั้งแตเวลา
9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ
ดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [y] หรือวันที่ [y] และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อ
เดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ [y]
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
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(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] และในวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุ ล ที่ อ ยู และเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ต อ ได ไ ว ด า นหลั ง โดยผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทฯ ตอไป
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการโอน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทํา
ธุรกรรมการโอนเงินทั้งหมด (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายไดรับสุทธิจากคาธรรมเนียมทั้งหมดตองเทากับยอดจองซื้อเต็ม
จํานวน)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.2 (1) - (4)
6.7.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และแนบ
เอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ
และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มี
เลขที่บัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว
จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่
ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแลวภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตอง
แนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่
กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
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ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ง) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ผูจองซื้อจะตองกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงค
นําหลักทรัพยฝากเขาบัญชีบริษัทผูออกหลักทรัพย (Issuer Account) เทานั้น” พรอมลง
ลายมือ ชื่อ ผูจ องซื้อ ให แก ผูจั ดการการจํ าหนา ยและรับ ประกั นการจําหน าย เพื่อ เป นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุนตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ
หากผู จ องซื้ อ เป น นิ ติ บุ ค คลต อ งกรอก “แบบสอบถามสํ า หรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมดวย
(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
[y]
(3) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(3.1) หากทําการจองซื้อในวันที่ [y] ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ [y] ตั้งแตเวลา
9.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนตามที่จองซื้อ โดย
ชําระเปนเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท
และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ [y] หรือวันที่ [y] และชื่อเจาของเช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อ
ผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกิน [y]
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(3.2) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y] และในวันที่ [y] ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินโอนเทานั้น
(3.3) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุ ล ที่ อ ยู และเบอร โ ทรศั พ ท ที่ ติ ด ต อ ได ไ ว ด า นหลั ง โดยผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของบริษัทฯ ตอไป
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมการโอน หรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดขึ้นจากการทําธุรกรรม
การโอนเงินทั้งหมด (ถามี) ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายไดรับสุทธิจากคาธรรมเนียมทั้งหมดตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (3) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [y]

สวนที่ 3 หนา 14

บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 6.7.3 (1) - (4)
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหตามที่ระบุในขอ 1.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 จะ
ดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในขอ 6.6 สําหรับผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือ
ไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 6.9
6.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนนั้น จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรหุนที่จองซื้อผานตนเอง โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ อยูที่ระบุไว ในใบจองซื้ อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา
ดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวากรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่
ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
ครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกล าว ผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวา
ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตาม
เช็คคาจองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรองคาดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในการที่ผูจองซื้อหุนไมมาติดตอขอรับเช็คคืน

(4)

ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุในขอ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน ใหถือวาผูจองซื้อไดใช
สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่ นใดที่ทําใหบริษัทที่ ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณ
ดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงิน
คาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไม
สามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบี ยนหุ นสามั ญให กับบริษัทฯ และให บริการรับฝากใบหุน ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้ งนี้ไ วกับศู นยรั บฝาก
หลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้ อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเข าสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุ น
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพย
อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะ
ขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้คือ
6.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสง
มอบใบหุ น ตามจํ า นวนหุ น ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรให แ ก ผู ไ ด รั บ การจั ด สรรสิ ท ธิ ก ารจองซื้ อ หุ น ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้
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ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อ
อาจจะไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนที่
เรียบรอยแลว
6.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผู
จองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุน
สามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
ขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูของซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน ตามขอ 6.10.1 ใหแกผูจองซื้อแทน
6.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของบริษัท
ผูออกหลักทรัพยโดยผานศูนยรับฝากหลักทรัพยกลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการ
ฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนดทั้งนี้ การถอนหุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใช
เวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทัน
ภายในวันที่หุนสามัญของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพย
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