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6.

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนสามัญเพิ่มทุนและวิธีการจั ดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามที่ ระบุไวในเอกสารฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิ ด
ปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนและเพื่อใหการเสนอขายหุน
ครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอ (ก) ผูลงทุนในประเทศในครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.3 และ (ข) ผูลงทุนในตางประเทศ รวมถึงนักลงทุน
สถาบั น ที่ เ ป น Cornerstone Investors ตามข อ 1.2.3 จะเสนอขายผ า นผู ซื้ อ หุ น เบื้ อ งต น ในต า งประเทศ (Initial
Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 โดยการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปู
ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนจะตองกระทําผานตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2.5
6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก)

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0-2696-0000
โทรสาร
0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com

(ข)

บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2217-8888
โทรสาร
0-2217-8501
www.tnsitrade.com

(ค)

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท
0-2231-3777 และ 0-2618-1000
โทรสาร
0-2618-1469
www.bualuang.co.th
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6.2.2

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(ก)

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด (มหาชน)
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 3
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2659-7002
โทรสาร
0-2658-5699
www.krungsrisecurities.com

(ข)

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
287 ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้สแควร
ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท
0-2695-5000
โทรสาร
0-2695-5912
www.ktzmico.com

(ค)

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด
989 อาคารสยามพิวรรธนทาวเวอร
ชั้น 9,14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2657-7000
โทรสาร
0-2657-7777
www.dbsvitrade.com

(ง)

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 3
ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2659-8000
โทรสาร
0-2627-3480
www.utrade.co.th

(จ)

บริษัทหลักทรัพยแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 11 อาคารคิวเฮาส สาทร ชั้น M ,10
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0-2352-5100
0-2286-2685
โทรสาร
www.lhsec.co.th
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6.2.3

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังนี้
(ก)

บริษัท หลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซียเซ็นเตอร ชั้น 8 - 11
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0-2658-8888
โทรสาร
0-2658-8000
www.kgieworld.co.th

(ข)

บริษัทหลักทรัพย ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จํากัด
130 - 132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 2, 3 และอาคารสินธรทาวเวอร 3 ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2841-9000
โทรสาร
0-2841-9090
www.cimbsecurities.co.th

(ค)

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25 - 26 และ 29
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0-2343-9500, 0-2801-9100
โทรสาร
0-2801-9399
www.kgieworld.co.th

(ง)

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท
0-2633-6555
โทรสาร
0-2633-6660
www.tiscosec.com

(จ)

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด
เลขที่ 19 อาคาร 3 ไทยพาณิชย ปารค พลาซา ชั้น 20 - 21
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท
0-2949-1999
โทรสาร
0-2949-1001
www.scbs.com

สวนที่ 3.6 หนา 3
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(ฉ)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

บริษัทหลักทรัพย โนมูระ พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15 - 17
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0-2638-5000, 0-2287-6000
โทรสาร
0-2287-6001
www.nomuradirect.com

(ช)

บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท
0-2658-9000
โทรสาร
0-2646-9993
www.fnsyrus.com

(ซ)

บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท
0-2680-4037
โทรสาร
0-2680-1014
www.asiaplus.co.th

6.2.4

ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
(ก)

Credit Suisse (Singapore) Limited
1 Raffles Link #03/#04-01 South Lobby Singapore 039393
โทรสาร +65 6212 3887

(ข)

CIMB Securities (Singapore) Ltd.
50 Raffles Place #16-02 Singapore Land Tower Singapore 048623
โทรสาร +65 6225 1522

6.2.5

ตัวแทนรับจองซื้อ
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท
0-2696-0000
โทรสาร
0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงแตงตั้ง (ก) ตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุในขอ 6.2.5 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทฯ เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน (ข) ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.3 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษั ท ฯ เพื่ อ เสนอขายให แ ก บุ ค คลทั่ ว ไปและนั ก ลงทุ น สถาบั น และ (ค) ผู ซื้ อ หุ น เบื้ อ งต น ในต า งประเทศ (Initial
Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายตอผูลงทุน
ในตางประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors ตามขอ 1.2.3
การเสนอขายขางตนจะเปนการเสนอขายในลักษณะของการจัดจําหนายประเภทรับประกันผลการจัดจําหนาย
อยางแนนอน (Firm Underwriting) เฉพาะหุนสามัญเพิ่มทุนสวนที่เสนอขายตอประชาชนเปนการทั่วไป/ บุคคลทั่วไป
นักลงทุนสถาบัน และผูลงทุนในตางประเทศรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors ตามขอ 1.2.3 ผาน
ผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศจํานวนไมเกิน 438,492,500 หุน และหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของ
บมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน ในกรณีที่เปนหุนที่เหลือจากการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มี
สิทธิไดรับการจัดสรรหุน (ถามี) อีกจํานวนไมเกิน 105,000,000 หุน รวมทั้งสิ้นไมเกิน 543,492,500 หุน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.1 และผูซื้อหุน
เบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 อาจตกลงรวมกันที่จะจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนประเภทรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) เพิ่มเติมไปจากจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่
รับประกั นผลการจัด จํา หนา ยในวรรคก อนก็ได ซึ่ง จะเปน ไปตามเงื่อ นไขที่ร ะบุไ วใ นสัญ ญาแตง ตั้งผู จัดจํ าหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase Agreement)
นอกจากนั้นผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ เมื่อ
เกิ ด เหตุ ก ารณ ต า ง ๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(1)

เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting Agreement) หรื อ สั ญ ญาซื้ อ ขายหุ น (International
Purchase Agreement) กับผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Intital Purchasers)

(2)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการเสนอขายหุนในครั้งนี้ หรือ

(3)

เมื่ อ มี ก ารยกเลิ ก สั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย (Underwriting
Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase Agreement)

(4)

เมื่ อ มี เ หตุ ที่ ทํ า ให สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย (“สํ า นั ก
งาน ก.ล.ต.”) หรือหนวยงานราชการอื่นสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือมีเหตุการณ
ใดที่ทําใหไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวขางตน
จะเป น ไปตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะกํ า หนดไว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนใน
ครั้ ง นี้ จ ากเหตุ ใ นข อ (1) – (4) หรื อ เหตุ อื่ น ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นสั ญ ญาแต ง ตั้ ง ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย
(Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนผานตนตามรายละเอียดที่ระบุ
ไวในขอ 6.9
6.3.2

คาตอบแทนการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ใหแก
ผูจัด การการจัด จํา หน ายและรั บประกัน การจํ าหนา ยตามที่ระบุไ วใ นข อ 6.2.1 ผูร วมจัด จํา หน ายและรั บประกัน การ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.3 ผูซื้อหุนเบื้องตนใน
ตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 และตัวแทนรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2.5 เปนจํานวน
เงินรวมทั้งสิ้นประมาณ 171,200,138 – 199,733,494 บาท ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้ง
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (International Purchase
Agreement)
6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวนไมเกิน 648,492,500 หุน ในราคาหุนละ 18 – 21 บาท

171,200,138 –
199,733,494 บาท

หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน
6.4

11,672,865,000 –
13,618,342,500 บาท

11,501,664,862 –
13,418,609,006 บาท
17.74 – 20.69 บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย(1) (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

50,000 บาท
10,894,674 บาท
250,000 บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(2)
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน(2)
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คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย
โดยประมาณ

199,733,494 บาท

คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่น ๆ โดยประมาณ

2,381,125 บาท

คาใชจายอื่น ๆ(3) โดยประมาณ

139,487,804 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น โดยประมาณ

354,369,943 บาท

หมายเหตุ :

(1)

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุน คํานวณจากราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดที่ 21 บาท

(2)

ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

(3)

คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาตอบแทนนายทะเบียน
หุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนตน

6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน

6.5.1

สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

บริษัทฯ และบมจ. บานปูจะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย”) จัดสงเอกสารดังตอไปนี้แกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนทุกรายที่มีชื่อปรากฏอยู
ในสมุ ดทะเบีย นผู ถื อหุ น ของบมจ. บ า นปู ณ วัน ที่ 12 กั น ยายน 2559 ซึ่ง เป นวั น กํ า หนดรายชื่ อ ผู ถือ หุ น เดิ มของ
บมจ. บานปูที่มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225
แหงพ.ร.บ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 13 กันยายน 2559 โดยจะดําเนินการจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบมจ. บานปู
(1)

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (ออกโดยศูนยรับฝากหลักทรัพย)

(2)

รายละเอียดการจองและจัดสรรและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

(3)

ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูถือหุนของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับ
การจัดสรรหุน (แบบ ก.)

(4)

หลักฐานการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือใบนําฝาก Bill Payment Form

(5)

คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA

(6)

ขอมูลสรุป (Executive Summary) ของบริษัทฯ

(7)

หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (แผนซีดี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอ
ติดตอขอรับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย และขอรับเอกสารอื่น ๆ ได
ที่สํานักงานของบริษัทฯ เลขที่ 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 26 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมัก กะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13 ตุลาคม 2559 หรือสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สําหรับผูจองซื้อที่เปนผูถือหุนเดิมของ
บมจ. บ า นปู ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การจั ด สรรหุ น (แบบ ก.) และเอกสารประกอบการจองอื่ น ๆ ได ที่ เ ว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ฯ
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(www.banpupower.com) และบมจ. บานปู (www.banpu.com) ตั้งแตเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 13
ตุลาคม 2559
6.5.2

สําหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติด ต อขอรั บหนั งสื อชี้ ชวนและใบจองซื้ อหุ นสามั ญเพิ่ มทุ นสํ าหรั บประชาชนทั่ วไป (แบบ ข.) ได ที่
สํ า นั ก งานและสาขาของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู ร ว มจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 ตั้งแตเวลา
09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559
6.5.3

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติด ตอ ขอรั บหนัง สือ ชี้ช วนและใบจองซื้ อหุ นสามัญ เพิ่ มทุ นสํ าหรั บประชาชนทั่ว ไป (แบบ ข.) ได ที่
สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตวันที่ 18 - 20
ตุลาคม 2559 (ในเวลาทําการ)
นอกจากนี้ ผู ล งทุ น สามารถดาวน โ หลด (Download) หนั ง สื อ ชี้ ช วนซึ่ ง มี ข อ มู ล ไม แ ตกต า งจากหนั ง สื อ
ชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th) เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กอนการจองซื้อ
6.6

วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ผูรวมจัดจํ าหน ายและรั บประกัน การจําหนาย และผูจั ดจํา หนา ยและรับ ประกันการจํ าหน ายในครั้ งนี้แ บงการจั ดสรร
ออกเปน 3 สวน (1) ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน (2) บุคคลทั่วไป (3) นักลงทุนสถาบัน
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนโดยผู จัด การการจัด จําหนายและรับ ประกัน การจําหนา ย ผู รวมจัด จําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (แลวแตกรณี) จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
(1)

ผูจัดการการจั ดจําหนายและรับประกัน การจําหน ายและผู ซื้อหุน เบื้อ งตน ในตา งประเทศ (Initial
Purchasers) อาจตกลงเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนใน
ตางประเทศแตละประเภทดังกลาวไวในขอ 1.2 ขางตน รวมทั้งอาจพิจารณาเพิ่มหรือลดสัดสวนการ
เสนอขายหุนใหแกผูลงทุนในประเทศ และผูลงทุนในตางประเทศแตละประเภทดังกลาวไวในขอ 1.2
ขางตน (Claw Back/Claw Forward) ในวันที่กําหนดราคาเสนอขายสุดทาย โดยพิจารณาจากปจจัย
ตาง ๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนในประเทศและนักลงทุนในตางประเทศแตละ
ประเภทดังกลาวไวในขอ 1.2 ขางตน และแนวโนมการเคลื่อนไหวของราคาหุนในตลาดรอง ทั้งนี้
เพื่อใหการเสนอขายหุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

(2)

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนาย
หุนที่รวมจัดจําหนาย กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย
ของตนเอง หรือ ของผูจั ดจํ าหน ายหุน ที่รว มจั ดจํ าหน าย และผู ที่เ กี่ยวขอ ง รวมถึง กองทุน รวมที่ มี
ลักษณะที่ผูจั ดการการจั ดจําหนายและรับ ประกั นการจําหน าย ผู รวมจั ดจําหนายและรับ ประกั น
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหุนให ตลอดจนบุคคล
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ที่บริษัทฯ ถูกหามมิใ หจัดสรรหุนให เว นแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ อ
ทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัทยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้ เปนไปตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทั้งที่มีการแกไข
เพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรตามกรณีและไมเกินจํานวนที่ไดรับยกเวน ตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ นที่ ทธ. 27/2559 เรื่ อง หลั กเกณฑ เงื่อ นไข และวิ ธีก ารในการจั ด
จําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559

6.6.1

(3)

ผูจัดการการจั ดจํา หนา ยและรับ ประกันการจํ าหน ายขอสงวนสิ ทธิที่ จะใชดุล ยพินิ จเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนในประเทศในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคล
ทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็น
วามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรร
ใหแกนักลงทุนสถาบันเพิ่มเติม หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนของบุคคล
ทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

(4)

ภายหลั ง การป ด รั บ จองซื้ อ หุ น สํ า หรั บ ผู จ องซื้ อ ในแต ล ะประเภท ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนเพิ่มเติมสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุน
เหลือจากการจัดสรรในสวนของผูลงทุนประเภทสถาบัน แตมีผูสนใจจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนที่จะ
จัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไปในสวนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
เป น ต น ทั้ ง นี้ การดํ า เนิ นการดั ง กล า วจะอยู ภ ายใต ดุ ล ยพิ นิจ ของผู จัด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะตองดําเนินการ
แจงขาวใหผูลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่วกันทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไปดวย

(5)

การจัดสรรหุนในครั้งนี้เป นการปฏิ บัติเพื่อใหสอดคล องกับคุณ สมบัติที่กํ าหนดตามขอ 4(3) เรื่อ ง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558

สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนจะไดรับสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน
อัตราส วน 23.1725 หุ นสามั ญเดิมของบมจ. บ านปูต อ 1 หุนสามั ญเพิ่มทุนของบริษั ทฯ และเศษหุนที่ เปนทศนิยมที่
เกิดจากการคํานวณสิทธิ จะถูกปดทิ้ง โดยผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนอาจแสดงความจํานงที่
จะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ตามสิทธิที่ไดรับ หรือเกินกวาสิทธิที่ไดรับ หรือนอยกวาสิทธิที่ไดรับ หรือ
สละสิทธิไมจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ก็ได
ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสิทธิ
(oversubscription) ไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิไดรับการจัดสรร (โดยปด
เศษของหุนทิ้ง) โดยผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่แสดงความจํานงในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสิทธิ
สวนที่ 3.6 หนา 9
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และชําระเงินคาจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวนทุกรายจะไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือจากการจองซื้อ
ตามสิทธิภายใตหลักเกณฑตาง ๆ ดังตอไปนี้
(1)

ตามจํานวนที่ตนแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินสิทธิ ในกรณีที่จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
เหลือมากกวาจํานวนหุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด และ

(2)

ตามสัดสวนที่ไดแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินสิทธิโดยผูถือหุนแตละรายตอจํานวนหุนที่ไดมีการ
แสดงความจํานงจองซือ้ เกินสิทธิทั้งหมด ในกรณีที่จํานวนหุนเพิ่มทุนเหลือนอยกวาจํานวนหุนที่จอง
ซื้อเกินสิทธิทั้งหมด

ในกรณีที่มีเศษของหุนใด ๆ จากการจัดสรรหรือการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนที่ใชสิทธิจอง
ซื้อขางตน ใหนําหุนดังกลาวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนการทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผูลงทุนในตางประเทศ ในราคาเสนอขายสุดทาย ทั้งนี้ การดําเนินการจัดสรรดังกลาวอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers)
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของเพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
ผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนขางตนจะรวมถึงกรรมการและ ผูบริหารของบริษัทฯ
รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวซึ่งเปนผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปู ดังนี้

รายชือ่

ความสัมพันธ

สัดสวนการถือหุน

จํานวนหุน
ที่ถือใน
บมจ.
บานปู

จํานวนหุน
ของบริษัทฯ
ที่ไดรับการ
จัดสรร

28,946,376

1,249,169

0.0000

0.0004

5,255,910

226,816

-

0.0001

100,000

4,315

-

0.0000

5,436,000

234,588

-

0.0001

55,625

2,400

-

0.0000

510

22

-

0.0000

20,581

888

-

0.0000

(รอยละ)
กอนการ
หลังการ
จัดสรร
จัดสรร(1)

กรรมการบริษัทฯ
1. นายชนินท วองกุศลกิจ
2. นางสมฤดี ชัยมงคล
3. นายอัครพงษ ไทยานนท
4. นายเมธี เอื้ออภิญญกุล

กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา
กรรมการ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน

ผูบริหาร
5. นายสมศักดิ์ สิทธินามสุวรรณ
6. นายวันชัย เลิศสาโรจน
7. นางบุปผชาติ มีเจริญ

ผูอํานวยการสายอาวุโสสํานัก
ประธานเจาหนาที่บริหาร
ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
ปฏิบัติการธุรกิจไฟฟา – กลุมธุรกิจ 2
ผูอํานวยการสายอาวุโสสายงาน
การเงินและการบริหาร
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รายชือ่

ความสัมพันธ

8. นางสิรินันท วองกุศลกิจ

9. นางชุตินันท ลีนานนท

10. นางอรัญญา เอื้ออภิญญกุล

11. นางนันทิยา คอศิริ
หมายเหตุ :

(1)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

คูสมรสนายชนินท วองกุศลกิจ
(กรรมการ/กรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา)
คูสมรสนายวรวุฒิ ลีนานนท
(กรรมการ/ประธานเจาหนาที่
บริหาร)
คูสมรสนายเมธี เอื้ออภิญญกุล
(กรรมการ/กรรมการกําหนด
คาตอบแทน)
คูสมรสนายระวิ คอศิริ (กรรมการ/
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา)

สัดสวนการถือหุน

จํานวนหุน
ที่ถือใน
บมจ.
บานปู

จํานวนหุน
ของบริษัทฯ
ที่ไดรับการ
จัดสรร

6,488,580

280,012

-

0.0001

22,000

949

-

0.0000

645,200

27,843

-

0.0000

1,200,000

51,785

-

0.0000

(รอยละ)
กอนการ
หลังการ
จัดสรร
จัดสรร(1)
ผูที่เกี่ยวของ

กรณีที่กรรมการและ ผูบริหารของบริษัทฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของจองซื้อและไดรับ การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิ
ในอัตราสวน 23.1725 หุนสามัญเดิมของบมจ. บานปูตอ 1 หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุน ให แกผู ถือ หุน เดิ มของบมจ. บานปูที่ มีสิ ทธิ ไดรั บการจัด สรรหุน เพื่อ ใหเ ปน ไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจําหนายหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวม
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุนใหแก (1) ตนเอง
และผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย (2) กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบุคคลตาม (1) (3)
บริษัทใหญ หรือบริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย (4) ผูที่เกี่ยวของของบุคคลตาม (2) (5)
กองทุ น รวมที่ มีลั ก ษณะที่ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผู ร ว มจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหุนให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหแกบริษัทยอยของบริษัทฯ
6.6.2

สําหรับบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 แตละราย โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน
และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 แตละรายขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน

การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ให แ กนั ก ลงทุ น สถาบั น ให อ ยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายที่ตามระบุไวในขอ 6.2.1 โดยจะจัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา
1,000 หุน และจะเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิ์ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.4

วิธีการจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนในตางประเทศ

บริ ษั ท ฯ ตกลงแตง ตั้ ง ให ผูซื้ อ หุ น เบื้อ งต น ในต า งประเทศ (Initial Purchasers) นํ า หุน จํ า นวนประมาณ
131,547,750 หุน ไปจํา หน ายต อใหกั บผู ลงทุนสถาบัน ในตางประเทศ รวมถึ งนั กลงทุ นสถาบั นที่ เป น Cornerstone
Investors ตามขอ 1.2.3 โดยการจําหนายตอใหแกผูลงทุนในตางประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone
Investors ดังกลาวใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) แตละรายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.4
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน

6.7.1

สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน
(ก)

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก.) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) โดยขอมูลในใบจองซื้อหุนใชในการดําเนินการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จ จริงเกี่ยวกับลูก คา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และแนบใบรับรองสิทธิซึ่งเปนเอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุนซึ่งออกโดย
ศูนยรับฝากหลักทรัพย) โดยผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเ ลขประจํา ตัวประชาชน พรอ มทั้งลงนามรับรองสําเนาถูก ตอง (กรณี
ผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยัง
ไมหมดอายุของผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมายลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง รวมถึงหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย หรือ
กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยัง
ไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูใช อํานาจปกครอง (บิ ดา/มารดา) หรือผู ปกครองตามกฎหมาย
พรอมใหผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
รวมถึงหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)
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บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจอง
ซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ ซึ่ง
ไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปน
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อที่ออกไมเกิน 6 เดือน
กอนวันกอนวันจองซื้อ ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยัง
ไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือ
ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความ
ถูกตองของเอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary
Public หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตนซึ่งตองมีอายุไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อและ
แนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
จองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อ
แทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของ
ผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดย
ผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญ
นิติบุคคล (ถามี)
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA)” สําหรับผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และ
เอกสาร “คํารับรองสถานะนิติบุคคล และคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA” สําหรับผูจองซื้อที่
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เปนนิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูลเพื่อเปนเอกสารประกอบการจอง
ซื้อ
ทั้งนี้ หากผูจ องซื้อ ไมสง มอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล าวขา งตนหรือสง มอบเอกสาร
ไมครบถวน บริษัทฯ และตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูจองซื้อไมประสงคที่จะใชสิทธิ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับ
เอกสารการจองซื้อทางไปรษณีย และใหจัดสงใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อที่สํานักงาน
ใหญของตัวแทนรับจองซื้อเทานั้นตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 6.2.1
(ข)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
หากจองซื้อในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00
น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
-

เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) ซึ่งจะตองลงวันที่ไมเกินวันที่ 10 หรือ
11 ตุลาคม 2559 เทานั้น และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใ น
กรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการเทานั้น โดยแนบ (1) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ (2)
หลักฐานการชําระเงินจากการนําเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค ชําระเงินผานระบบ Bill Payment
ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และใชใบนําฝาก Bill Payment (COMP. CODE
33807) โดยกรอกรายละเอียดใหค รบถว น พรอมระบุ Ref.1 เปน เลขทะเบี ยนผู ถือหุ น
ตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เปนหมายเลขบัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือ
เดินทาง หรือเลขที่ใบตางดาว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล (แลวแตกรณี) ทั้งนี้ การชําระเงิน
ค า จองซื้ อ เป น เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร เ ช็ ค ให ขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยชื่ อ บั ญ ชี “บมจ.
หลั ก ทรั พ ย กสิ ก รไทย เพื่ อ จองซื้ อ หุ น สํ า หรั บ ผู ถื อ หุ น เดิ ม” หรื อ “Kasikorn
Securities Public Company Limited For Subscription of Existing Shareholders”
พรอมระบุชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อไดที่เคานเตอรธนาคาร กสิกรไทย จํากัด
(มหาชน) ทุกสาขา โดยผูจองซื้อจะตองแนบ (1) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ (2)
หลักฐานการชําระเงิน (ฉบับจริง) ดังกลาวมาพรอมกับใบจองซื้อ (แบบ ก.) แต
หามชําระคาจองซื้อ หรือสั่งจายเช็คลงวันที่กอนวันจองซื้อโดยเด็ดขาด

-

การโอนเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยใชใบนํา
ฝาก Bill Payment (COMP. CODE 33807) โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมระบุ
Ref.1 เปนเลขทะเบียนผูถือหุนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เปนหมายเลข
บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขที่ใบตางดาว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(แลวแตกรณี) และชําระเงินคาจองซื้อไดที่ชองทาง ดังนี้ 1. เคานเตอรธนาคาร กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขา 2. ตู ATM 3. ธนาคารออนไลน (www.kasikornbank.com)
โดยผูจองซื้อจะตองแนบหลักฐานการชําระเงิน (ฉบับจริง) ดังกลาวมาพรอมกับ
ใบจองซื้อ (แบบ ก.)
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-

การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อแลว
เทานั้น

-

การชําระเงินโดยหักจากเงินฝากที่อยูในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เทานั้น

หากจองซื้อในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 และในวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 น. – 16.00
น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน
-

การโอนเงินผานระบบ Bill Payment ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) โดยใชใบนํา
ฝาก Bill Payment (COMP. CODE 33807) โดยกรอกรายละเอียดใหครบถวน พรอมระบุ
Ref.1 เปนเลขทะเบียนผูถือหุนตามที่ระบุในใบรับรองสิทธิ และระบุ Ref.2 เปนหมายเลข
บัตรประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือเลขทีใ่ บตางดาว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคล
(แลวแตกรณี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อไดที่ชองทาง ดังนี้ 1. เคานเตอร
ธนาคาร กสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) ทุ ก สาขา 2. ตู ATM 3. ธนาคารออนไลน
(www.kasikornbank.com) โดยผูจองซื้อจะตองแนบหลักฐานการชําระเงิน (ฉบับจริง)
ดังกลาวมาพรอมกับใบจองซื้อ (แบบ ก.)

-

การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กสิกร
ไทย จํากัด (มหาชน) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพัน
โดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อแลว
เทานั้น

-

การชําระเงินโดยหักจากเงินฝากที่อยูในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยจะกระทําไดเฉพาะผูจอง
ซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เทานั้น

ในกรณี ที่ผูจ องซื้อ ไดรั บใบรั บรองสิ ทธิ มากกว า 1 เลขทะเบี ยนผูถื อหุน ผู จองซื้อ จะตอ ง
ชําระเงินและเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อหุนตามจํานวนเลขทะเบียนผูถือหุนที่ไดรับ
กลาวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อหุน 1 ชุดตอ 1 เลขทะเบียนผูถือหุนเทานั้น การจองซื้อดวยเลข
ทะเบียนผูถือหุนหมายเลขเดียวกัน โดยรวมสิทธิที่จะไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของทุกหมายเลข
ทะเบียนผูถือหุนเขาดวยกัน หรือระบุขอมูลดังกลาวในเอกสารประกอบการจองซื้อหุนชุดเดียวกัน
อาจส ง ผลให ผู จ องซื้ อ ได รั บ จั ด สรรหุ น ไม ค รบตามสิ ท ธิ ทั้ ง หมดที่ มี ต ามเลขทะเบี ย นผู ถื อ หุ น
ทุกหมายเลขรวมกัน และบริษัทฯ หรือตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรหุนสามัญใหแก
ผูจองซื้อตามที่เห็นสมควร หรือไมจัดสรรหุนสามัญใหแกผูจองซื้อรายดังกลาว
-

ผูจองซื้อจะเปนผูรับภาระคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี) ตางหากจากจํานวน
เงินคาจองซื้อ
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ตัวแทนรับจองซื้อขอสงวนสิทธิ์ในการงดรับชําระคาจองซื้อดวยเงินสด

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสําหรับประชาชน
ทั่วไป (แบบ ข.) ให ถูกต องครบถว นและชั ดเจน พร อมลงลายมือชื่ อ หากผูจ องซื้ อเปนนิ ติบุ คคล
ใบจองซื้อจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมี
บัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน และ
สําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูก ตอง (กรณี
ผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยัง
ไมหมดอายุของผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมาย และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมายลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง รวมถึงหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย หรือ
กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่
ยังไมหมดอายุของผูเยาวและของผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมาย
พรอมใหผูใชอํานาจปกครอง (บิดา/มารดา) หรือผูปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
รวมถึงหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจอง
ซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ ซึ่ง
ไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปน
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อ ที่ออกไมเกิน 6 เดือน
นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
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ที่ยังไม หมดอายุ (แล วแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุ คคลดั งกลาว ซึ่งได รับรองสําเนา
ถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของ
เอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public
หรือหน วยงานอื่นใดที่ได ดําเนิ นการข างตน ซึ่งต องมีอ ายุไม เกิน 6 เดือ นกอนวันจองซื้อและแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(1)

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและตางดาว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน
ในประเทศไทยหรือตางประเทศ เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่น ๆ กับ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ผูรวมจัด
จํา หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที่ ร ะบุ ใ นข อ 6.2.2 หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและ
รับประกั นการจํ าหน าย ตามที่ร ะบุใ นขอ 6.2.3 และไดผ านขั้ นตอนการรู จักลู กคา และ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการ
จองซื้ อ ในกรณีที่ผู จองซื้อไมประสงคจะขอรับ ใบหุ น แตประสงคจะใชบ ริการของศูน ย
รับฝากหลักทรัพย (Scriptless system) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของ
บริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู จ องซื้ อ ต อ งกรอกข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ใน
แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่
อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจอง
ซื้อ และลงลายมือ ชื่อ เพื่ อใช เป นหลัก ฐานในการจองซื้ อ หลั กทรัพ ยใ หแ กผู จัด จํา หน า ย
หลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ โดยไมตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้ออื่น ๆ
ทั้งนี้ หากไม เปน ไปตามเงื่อ นไขที่กล าวข างต น ผู จองซื้อ จะต องกรอกเอกสารประกอบ
การจองซื้ อ ให ค รบถ ว นและชั ด เจน พร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู จ องซื้ อ ให แ ก ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพย ดังนี้
(1)

สํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม ห มดอายุ ห รื อ หนั ง สื อ รั บ รองกรณี
นิติบุคคล ตามที่ระบุในเอกสารประกอบการจองซื้อ ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง

(2)

เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer
& Customer Due Diligence: KYC/CDD)
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(2)

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

(3)

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test)

(4)

แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็ บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S.
Person) ที่อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance
Act: FATCA)

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
จะตอ งเปน ผูที่ มีบั ญชี ซื้อ ขายหลัก ทรั พ ยห รือ บัญ ชีป ระเภทอื่ น ๆ กั บผู จัด การการจั ด
จํา หน ายและรับ ประกัน การจํา หนา ยตามที่ ระบุไ ว ในขอ 6.2.1 ผู รว มจัด จํา หนา ยและ
รับ ประกั น การจํ า หน ายตามที่ ร ะบุ ใ นข อ 6.2.2 หรื อ ผู จั ด จํ า หนา ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.3 (ยกเวนบริษัทหลักทรัพย กรุงศรี จํากัด(มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย
จํากัด) ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการ
จัดทํ าแบบประเมิน ความสามารถรั บความเสี่ ยง (Suitability Test) กับ ผูจั ดจํ าหนา ย
หลั ก ทรั พ ย ในช ว งระยะเวลาไม เกิ น 2 ป กอ นการจองซื้ อ และได จัด ทํ า แบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่อยูนอกประเทศ
สหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแลว โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อ
ผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อได โดยใชชื่อ
ผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันวา ไดศึกษา
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น เพิ่ มทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนหรื อ ข อ มู ล สรุ ป (Executive
Summary) เปนที่เรียบรอยแลวกอนการสงคําสั่งจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) โดย
ผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบ
เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายดังกลาวจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนหรือ
ขอมูลสรุป (Executive Summary) ในเว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาว ทั้งนี้
วิธีปฏิบัติการจองซื้อใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแต
ละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง

(3)

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน หรือ Investment Consultant
(IC) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได โดย
ผูจองซื้อ จะต องเปน ผูที่มีบัญ ชีซื้อ ขายหลัก ทรั พยห รือบั ญชี ประเภทอื่น ๆ กับ ผูจัด การ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ผูรวมจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2.2 หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนา ยตามที่ระบุไ วใ นข อ 6.2.3 (ยกเว นบริ ษัท หลั กทรัพย ซี ไอเอ็ มบี (ประเทศไทย)
จํา กั ด บริษั ท หลัก ทรัพ ย ดีบี เ อส วิ ค เคอร ส (ประเทศไทย) จํ ากั ด บริ ษัท หลั กทรั พ ย
ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพยแลนด แอนด เฮาส จํากัด (มหาชน))
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และได ผ านขั้ น ตอนการรู จั ก ลูก ค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จจริ ง เกี่ ยวกั บ ลู ก ค า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผา นทางโทรศัพ ทบันทึกเทป และไดจัดทํ า
แบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายวาดวยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S. Person) ที่
อยูนอกประเทศสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act: FATCA) กับ
ผูจัด จํา หนา ยหลัก ทรัพ ยแ ลว ทั้ง นี้ ผูจัด จํา หน ายดั งกลา วจะจัด ใหมีหนั งสื อชี้ช วนหรื อ
ข อ มู ล สรุ ป (Executive Summary) ในเว็ บ ไซต ข องผู จั ด จํ า หน า ยดั ง กล า ว โดย
ผูจัดจําหนายดังกลาวจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่
รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวา ไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขาย
หุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย หรือขอมูลสรุป (Executive Summary) และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูล
และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจอง
ซื้อ โดยปฏิบัติดังนี้
•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายดังกลาวตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจอง
ใหแกผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่
เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา
และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยผานเว็บไซตของผูจัดจําหนายดังกลาวหรือ
จากหนังสือชี้ชวนผานเว็บไซตสํานักงาน ก.ล.ต. (www.sec.or.th)

•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายดังกลาว ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อ
ผา นทางโทรศั พ ท บัน ทึ ก เทป เช น เลขประจํ า ตัว ประชาชน วั น เดื อ น ป เ กิ ด
ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา Automatic Transfer
System หรือ ATS) กับผูจัดจําหนายดังกลาว หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปน
ตน

•

ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวา ไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนในหนังสือชี้ชวนหรือขอมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนดังกลาว

•

เมื่ อ ผู แ นะนํ า การลงทุ น ของผู จั ด จํ า หน า ยดั ง กล า ว ได รั บ คํ า ยื น ยั น พร อ ม
รายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อ
ผานระบบผู จัดจํ าหนายดัง กลา ว โดยระบบจะแสดงขอมู ลการจองผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผาน
ระบบ

ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจองซื้อใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนาย
แตละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไม
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สามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถดําเนินการ
จองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อ (Hard Copy) ได
(ข)

(ค)

ผูจ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ไดที่ สํ า นัก งาน สาขา และเว็บ ไซต ของผูจั ด การการจั ด จํา หน ายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 หรือผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.3
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559

-

กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ของวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559

-

กรณี จองซื้ อผา นทางโทรศัพ ทบั นทึก เทปสามารถจองซื้อ ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ
ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดทายเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือกอนเวลา
11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน
(1) เงิ น สดหรื อ การโอนเงิ น (2) การโอนเงิ น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค
ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น หรือ (4) การหัก
เงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแต
ละรายตามที่ ระบุ ไว ใ นขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และ ขอ 6.2.3 กํ าหนด พรอ มทั้ง เขีย นชื่ อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวันที่ 20 ตุล าคม 2559ผู จองซื้อจะตอ งชํา ระค าจองซื้อ ดวยเงิน สด หรื อ
การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อเทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และ ขอ 6.2.3 ที่ไดดําเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
ดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและ
สั่ง จ ายเช็ ค เข าบัญชี จองซื้ อหุนที่ ผูจัดการการจัด จําหน ายและรับประกัน การจํ าหนา ย ผูร วมจั ด
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค)
หรื อหลั กฐานที่ แสดงว ามี การชํา ระค าจองซื้ อหุ น มายื่ นความจํา นงขอจองซื้ อและชํ าระเงิ นได ที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ
6.2.3 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่
ที่ รั บ จองซื้ อ จะลงลาย มื อ ชื่ อ รั บ จองเพื่ อ เป น หลั ก ฐานในการรั บ จองซื้ อ หุ น สามั ญ ให แ ก
ผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่ชําระคา
จองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ซึ่งผูจองซื้อไมตอง
นําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอน หรือ
เงื่อ นไขที่ ผูจั ดการการจั ดจํ าหนายและรั บประกัน การจํ าหนา ย ผู รว มจั ดจํ าหนา ยและรับ ประกั น
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายแตละรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
ลูกคาของตน

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จํา หน า ย หรือ ผูจั ด จํา หนา ยและรั บ ประกั น การจํา หน า ยมี สิ ทธิ ยกเลิก การจองซื้อ ของผูจ องซื้ อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 จะโอนเงินคาจองซื้อ
ในสวนของตนเขาบัญชีรักษาทรัพยสิน (Escrow Account) เพื่อสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตาม
วิธีการที่กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสิน (Escrow Agreement) ตอไป
6.7.3

สําหรับนักลงทุนสถาบันในประเทศ
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน ซึ่ง
ไดลงนามรับรองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
ทั้งนี้ ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ ซึ่งได
ลงนามรับ รองสํา เนาถูก ต องโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิ ติบุ ค คลนั้น และประทับ ตราสํา คั ญของ
นิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสื อ
เดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
สวนที่ 3.6 หนา 21

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปน
นิติบุคคล (Affidavit) และรายชื่อผูมีอํานาจลงนามพรอมตัวอยางลายมือชื่อที่ออกไมเกิน 6 เดือน
ก อ นวั น จองซื้ อ ซึ่ ง ได ล งนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มีอํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่
ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลวตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public หรือหนวยงานอื่นใดที่มีอํานาจในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อของผูจัดทําหรือผูใหคํารับรองความถูกตองของ
เอกสาร และใหเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง ซึ่งไดลงนามรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจาหนาที่ Notary Public
หรือหนวยงานอื่นใดที่ไดดําเนินการขางตน ซึ่งตองมีอายุไมเกิน 6 เดือน นับจนถึงวันยื่นใบจองซื้อ
และแนบสําเนาใบตางดาวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว ซึ่งไดลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
จองซื้อแทน
สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อ
แทนที่ยังไมหมดอายุ พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไป
ตามประเภทของผูจองซื้อที่ร ะบุไวข างตน (แลว แตกรณี ) โดยเอกสารดังกล าวตองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อได ที่สํา นักงานของผูจัด การการจั ดจําหนายและรั บประกันการจํา หนา ย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่
18 - 20 ตุลาคม 2559

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 ตุลาคม 2559 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. หรือกอน
เวลา 11.00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระ
เปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค
แคชเชีย รเช็ค หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเ ช็ค ดรา ฟท นั้น ๆ จะต องลงวัน ที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้ อ และสามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได จ ากสํ า นั ก งานหั ก บั ญ ชี ใ น
กรุ งเทพมหานครได ภ ายใน 1 วัน ทํ าการเทา นั้ น ทั้ง นี้ การชํ าระเงิ นค าจองซื้ อเป นเช็ ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และ
หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
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หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ 19 ตุลาคม 2559 หรือ เวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวันที่ 20 ตุลาคม 2559 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรื อ
การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เทานั้น

ทั้ ง นี้ ก ารโอนเงิ น ผ า นระบบบาทเนตผู จ องซื้ อ ต อ งรั บ ผิ ด ชอบค า ธรรมเนี ย มการโอนและ/หรื อ
คาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง)

ผูจองซื้อที่ ชําระเงิ นคาจองซื้ อดวยการโอนเงิ น การโอนเงินผา นระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ ค
แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อหรือขีดครอมและสั่งจายเช็คเขาบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อ
สามารถสอบถามชื่ อ และเลขที่ บั ญ ชี จ องซื้ อ ได จ ากผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น
การจําหนาย

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค)
หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ของวันที่ 18 - 20 ตุลาคม 2559 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับ
จองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียด หรือ
ขั้นตอน หรือเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและ
รับประกัน การจํ าหนา ย หรื อผู จัด จํา หน ายและรับ ประกั นการจัด จํา หน ายแต ละรายอาจกํา หนด
เพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตน

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 จะโอนเงินคา
จองซื้อในสวนของตนเขาบัญชีรักษาทรัพยสิน (Escrow Account) เพื่อสงมอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตนใหกับ
บริษัทฯ ตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญารักษาทรัพยสิน (Escrow Agreement) ตอไป
6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย

สําหรับการเสนอขายหุนตอผูลงทุนในประเทศในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายจะมีการ
ดําเนินการดังตอไปนี้
6.8.1

สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

ผูถือหุนของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามารถจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ เกินสิทธิ (oversubscription) ไดไมเกินรอยละ 20 ของจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ตนมีสิทธิไดรับ
การจัดสรร (โดยปดเศษของหุนทิ้ง) โดยผูถือหุนของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนซึ่งได
แสดงความจํานงในการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เกินสิทธิและชําระเงินคาจองซื้อหุนเพิ่มทุนดังกลาวครบถวน
อาจได รั บ การจั ด สรรหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ นเกิ น สิ ท ธิ ข องตนหากมี หุ น เหลื อ จากการจองซื้ อ ตามสิ ทธิ ภ ายใต ห ลั ก เกณฑ
ดังตอไปนี้
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(1)

ไดรับการจัดสรรหุนเกินสิทธิของตนตามจํานวนที่ตนแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินสิทธิ (แตไมเกิน
รอ ยละ 20 ของจํ านวนหุ น ที่ ตนมี สิท ธิ ได รั บ การจัด สรร) ในกรณี ที่ จํ านวนหุ น สามั ญ เพิ่ มทุน ของ
บริษัทฯ จากการจองซื้อตามสิทธิเหลือมากกวาจํานวนหุนที่จองซื้อเกินสิทธิทั้งหมด และ

(2)

ไดรับการจัดสรรหุนเกินสิทธิของตนตามสัดสวนที่ไดแสดงความจํานงขอจองซื้อเกินสิทธิโดยผูถือหุน
แตล ะรายตอ จํานวนหุ นที่ไ ดมีก ารแสดงความจํ านงจองซื้อเกินสิ ทธิทั้ งหมด ในกรณีที่จํ านวนหุ น
สามั ญเพิ่ มทุ น ของบริ ษั ทฯ จากการจองซื้ อตามสิ ท ธิเ หลือ น อยกว าจํ า นวนหุน ที่ จองซื้อ เกิน สิ ท ธิ
ทั้งหมด

ในกรณีที่มีเศษของหุนใด ๆ จากการจัดสรรหรือการคํานวณ ใหปดเศษดังกลาวทิ้ง
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนที่ใชสิทธิจองซื้อ
ขางตน ใหนําหุนดังกลาวมาจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกประชาชนเปนการทั่วไป และ/หรือ นักลงทุนสถาบัน ในราคาเสนอ
ขายสุด ทา ย ทั้ งนี้ การดําเนิน การจั ดสรรดั งกลา วอยู ภายใตดุ ลยพิ นิจ ของบริษัท ฯ และผู จัดการการจั ดจํา หน ายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 แตเพียงผูเดียว โดยจะดําเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ
เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.8.2

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให
อยูในดุลยพินิจผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 แตละราย ซึ่งจะพิจารณาจาก
ปจจัยตาง ๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือ
ของผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย หรื อ ผู มีค วามสั มพั น ธ ท างธุ ร กิ จ กั บ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย หรื อ บริ ษั ท ในเครื อ ของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของ
ทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
6.8.3

ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบันในประเทศ

ในกรณี ที่มีก ารจองซื้อ หุ นเกิน กวา จํ านวนหุ นที่ เ สนอขายสํ า หรั บ ผูจ องซื้ อประเภทผู ลงทุ นสถาบั นให อยู ใ น
ดุลยพินจิ ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหรือไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับเงินคาจองซื้อคืนตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9
6.8.4

ผูลงทุนในตางประเทศ รวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เปน Cornerstone Investors

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนเกินกวาจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายใหอยูในดุลยพินิจของผูซื้อ
หุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.4 ตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนที่
ระบุไวในขอ 6.7

สวนที่ 3.6 หนา 24

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุน

6.9.1

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะ
ดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการ
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
(แบบ ก.) และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
ตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินสวน
ตางระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาที่จองซื้อนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระ
คืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ก.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
6.9.2

กรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) ในฐานะตั ว แทนรั บ จองซื้ อ ซึ่ ง เป น ผู รั บ จองซื้ อ หุ น จาก
ผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินใหแกผูที่จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.)
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือ
เช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) หรือสง เช็คคืน เงินคา จองซื้อหุ นทางไปรษณีย ลงทะเบียนตามที่อยูที่ร ะบุในใบจองซื้ อ
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(แบบ ก.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่
จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ หรือจ ายเป นเช็ คขีดครอมเฉพาะสั่ง จายผูจองซื้อหุ นตามชื่อที่ ระบุ ไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และสงทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดย
ผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแต
ไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อ
เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมค รบถวนตามไดระบุไวใ น
ใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สําหรับผูลงทุนสถาบันในประเทศ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
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ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ไ ม ส ามารถคื น เงิ น ค า จองซื้ อ หุ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ได ภ ายในระยะเวลาที่ กํ า หนดดั ง กล า ว ผู จั ด การ
การจัด จํา หน ายและรั บประกัน การจํ าหนา ยตามที่ร ะบุ ไว ในข อ 6.2.1 ที่มีหน าที่ ตอ งคื นเงิน คา จองซื้ อแตไ มส ามารถ
จัดสงคืนไดภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
ใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไม
ชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.3

กรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย กสิ ก รไทย จํ า กั ด (มหาชน) ในฐานะตั ว แทนรั บ จองซื้ อ ซึ่ ง เป น ผู รั บ จองซื้ อ หุ น จาก
ผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินใหแกผูที่จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.)
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือ
เช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณี ที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ ใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาวผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ
ก.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนา ยและรับประกันการจําหน ายตามที่ระบุ ไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 รายที่เป นผูรับจองซื้อ หุนจาก
ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ
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ใหแกผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผาน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดย
ผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 (แลวแตกรณี) ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแต
ไมสามารถจัดสงคืนไดโดยถูกตองภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองเปนผูรับผิดชอบชดใชชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อโดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว จนถึง วันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมค รบถวนตามไดระบุไวใ น
ใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สําหรับผูลงทุนสถาบันในประเทศ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูที่จองซื้อผานตนและที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไ มสามารถคืนเงินคา จองซื้อหุน ใหแ กผูจองซื้อ ไดภายในระยะเวลาที่กํา หนดดังกล าว ผูจัดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่มีหนาที่ตองคืนเงินคาจองซื้อแตไมสามารถจัดสงคืนได
ภายในระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการใหมีการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป ใหแกผูจองซื้อ
โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ผูจอง
ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไม
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ชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.4

กรณีที่ผู จองซื้ อหุนไมไดรั บการจัดสรรหุนเนื่องจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา จองซื้ อหุนหรือเนื่ องจาก
การปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
สําหรับผูถือหุนเดิมของบมจ. บานปูที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุน

บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะ
ดําเนิน การใหมีการคืนเช็คคา จองซื้ อหุนให แกผูจ องซื้อ ที่ไมไ ดรับการจัด สรรหุน สามัญ อันเนื่ องมาจากการถูก ตัดสิท ธิ
การจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไข
การจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากตัวแทนรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ บริษัทหลักทรัพย
กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะตัวแทนรับจองซื้อซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินใหแกผูที่
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของบริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ก.) บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาด
ดังกลาว
สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนา ยและรับประกันการจําหน ายตามที่ระบุ ไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 รายที่เป นผูรับจองซื้อ หุนจาก
ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ
หุนไดหรื อเนื่องจากการปฏิ บัติผิ ดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจ องซื้อจะตอ งติ ดตอ ขอรับเช็คฉบับ ดังกลาวคืน จากผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผูจัดการการจั ด
จําหนา ยและรับประกันการจําหนาย ผู รวมจั ดจําหน ายและรับประกันการจํา หนาย หรือผู จัดจํา หนายและรับ ประกั น
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 ในสวนของตนแตละรายจะดําเนินการคืนคาจองซื้อหุน โดย
ไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตนดังกลาว โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
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จองซื้ อ โดยผู จองซื้ อจะตองเปน ผูรับผิ ดชอบคา ธรรมเนีย มการโอนเงิน หรือ คาธรรมเนียมการเรีย กเก็บ เช็ค ตางสํานั ก
หักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบ
จองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สําหรับผูลงทุนสถาบันในประเทศ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนา ยและรับประกันการจําหน ายตามที่ระบุ ไวในขอ 6.2.1 ขอ 6.2.2 และขอ 6.2.3 รายที่เป นผูรับจองซื้อ หุนจาก
ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้น ๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนสามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ
หุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติ ผิดเงื่ อนไขการจองซื้อ โดยผู จองซื้ อจะต องติด ตอขอรับเช็ค ฉบับดั งกลา วคืนจากผูจั ด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจาการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผูจัดการการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ในสวนของตนแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุน
โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูที่จองซื้อผานตน โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของ
ผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อที่ระบุในใบจองซื้อ (แบบ ข.) และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบีย นตามที่อ ยูที่ร ะบุในใบจองซื้ อ (แบบ ข.) ภายใน 10 วัน ทําการนับ จากวันสิ้ นสุด ระยะเวลาการจองซื้อ โดย
ผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไม
ชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไวในใบจองซื้อ (แบบ ข.) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.5

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน
(ก)

กรณีที่เกิดเหตุการณที่ระบุไวในขอ 6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯ และ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจัดจําหนาย
หุนใหถือวาผูจองซื้อทุกรายใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนทันที

(ข)

กรณีที่ เกิ ดเหตุ ก ารณอื่ นใดที่ ทํ าใหบ ริษั ทฯ ตอ งระงั บ หรือ หยุ ดการเสนอขายหลั ก ทรั พย หรือ ไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ซึ่งผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งรวมผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ
(Initial Purchasers) ภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว

หากเกิดเหตุก ารณตามขอ (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิย กเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนา ย
หลักทรัพย ซึ่งรวมถึงผูซื้อหุนเบื้องตนในตางประเทศ (Initial Purchasers) ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ที่รับจองซื้อหุนจาก
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ผูจองซื้อที่ยกเลิกการจองซื้อดังกลาวจะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อรายที่ไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยนั้น ๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขา
บัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ภายใน 5 วัน
ทํา การนั บจากวัน สิ้ นสุ ด ระยะเวลาการจองซื้อ หรือ จ ายเป นเช็ คขี ด ครอ มเฉพาะสั่ ง จา ยผูจ องซื้อ ตามชื่ อ ที่ร ะบุไ ว ใ น
ใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย นตามที่ อ ยู ที่ ร ะบุไ ว ใ นใบจองซื้ อ ภายใน 10 วั น ทํา การนั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อหรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณ โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาวนับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่ง รวมถึงผูซื้อหุนเบื้องตนในตา งประเทศ (Initial Purchasers)
ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอปใหแกผูจองซื้อ โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรที่คืนใหนับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อ
เขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อ
คืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10

วิธีการสงมอบหุน

ปจจุ บัน ศู นยรั บฝากหลัก ทรั พย ไดต กลงรั บหน าที่ เป นนายทะเบียนหุน สามัญใหกั บบริษัท ฯ และให บริ การ
รับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอให
นําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญ
ไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1)

ในกรณีที่ผูจ องซื้ อไมป ระสงคจะขอรับ ใบหุ น แต ประสงคจ ะใชบ ริการของศูนยรั บฝากหลัก ทรัพ ย
(Scripless System) โดยผูจ องซื้อ ประสงคที่ จะฝากหุ นสามั ญไวใ นบั ญชี ของบริษั ทหลัก ทรั พ ย
ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรร
ฝากไว กั บ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย ( ประเทศไทย) จํ า กั ด เพื่ อ ผู ฝ าก” และศู น ย รั บ ฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออก
หลั ก ฐานการฝากให แ ก ผู จ องซื้ อ ภายใน 7 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้ อ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณี
นี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด (มหาชน)

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.2(1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกเปนใบหุน ตามขอ 6.10 (3) ใหแกผูจองซื้อแทน
(2)

ในกรณีที่ผูจ องซื้ อไมป ระสงคจะขอรับ ใบหุ น แต ประสงคจ ะใชบ ริการของศูนยรั บฝากหลัก ทรัพ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อ
ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัด สรรจะสามารถขายหุ น สามั ญ ที่ไ ด รั บการจัด สรรในตลาดหลั ก ทรัพ ย ฯ ได และหากผู จองซื้ อ
ต อ งการถอนหุ น สามั ญ ออกจากบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อกหลั ก ทรั พ ย สมาชิ ก เลขที่ 600 ผู จ องซื้ อ
สามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนย
รับฝากหลักทรัพยกําหนด ในกรณีนี้ ผูจองซื้อหุนจะตองกรอกขอมูลในเอกสารประกอบการจองซื้อ
ไดแก “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพยเฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชี
บริษั ทผูอ อกหลักทรัพย (Issuer Account) เท านั้น ” สํา หรับ ผูจองซื้อ ที่เป นบุค คลธรรมดา และ
นิติบุคคล และเอกสาร “แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น ซึ่งไดลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล และนําสง
ให ผู จั ด จํ า หน า ยพร อ มเอกสารจองซื้ อ อื่ น ๆ ทั้ ง นี้ หากผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะกรอกหรื อ นํ า ส ง
แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกขอมูลไมครบถวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ในการออกใบหุนในนามผูจองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.10(3) ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพยที่
ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น
ผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจไมสามารถถอนหลักทรัพยไดทันภายในวันที่หลักทรัพยของ
บริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับ
ฝากหลั 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 ทางไปรษณี ย
ลงทะเบี ยนตามชื่ อและที่ อ ยู ที่ร ะบุ ไ ว ในใบจองซื้ อ หุ น ภายใน 15 วั น ทํ า การนั บ จากวั น ที่ สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของ
บริษัทฯ ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุนตามขอ
6.10(3) ใหแกผูจองซื้อแทน
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