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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จาํ กัด(มหาชน)
ASN BROKERPUBLIC COMPANY LIMITED

ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ส่ วนที่ 3
ข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้น
1 รายละเอียดของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรั พ ย์ คือ บริ ษั ท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํ า กัด (มหาชน) (“บริ ษั ท ”) มี ชื่อ ภาษาอัง กฤษว่า ASN
BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED มีสํานักงานตังอยู
้ ่เลขที่ 388 ชัน้ 16 บี อาคารไอบีเอ็ม ถนนพหลโยธิน แขวงสาม
เสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานครฯ10400 ประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน 30,000,000 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 23.08 ของจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทภายหลังการเสนอ
ขายหุ้นในครัง้ นี ้โดยมีรายละเอียดการเสนอขายดังนี ้
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จํานวนหุ้นที่ออกและเสนอขาย
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
ราคาเสนอขายหุ้นละ
มูลค่ารวมของหุ้นที่เสนอขาย
ระยะเวลาเสนอขาย

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(ASN BROKER PUBLIC COMPANY LIMITED)
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
จํ า นวน 30,000,000 หุ้น คิด เป็ นร้ อยละ 23.08 ของจํ า นวนหุ้น ที่ ชํ า ระแล้ ว
ทังหมดภายหลั
้
งการเสนอขายหุ้นในครัง้ นี ้
0.50 บาทต่อหุ้น
6.00 บาท
180.00 ล้ านบาท
วันที่ 27-29 เมษายน 2559

1.2 สัดส่ วนการเสนอขายหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2
ซึง่ สัดส่วนการเสนอขายหุ้นเป็ นดังนี ้
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
เสนอขายต่อผู้มีอปุ การคุณของบริษัท

27,000,000 หุ้น
3,000,000 หุ้น

รวมทัง้ สิน้

30,000,000 หุ้น

ทังนี
้ ้ ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดลุ ยพินิจ
ในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อให้ การจองซือ้ หุ้นสามัญในครั ง้ นี ป้ ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.6
การจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ไม่รวมถึงการจัดสรรต่อนักลงทุนรายย่อยหรื อประชาชนเป็ นการทัว่ ไป เนื่องจากหุ้นที่จดั สรรใน
การเสนอขายครัง้ นี ้มีไม่พอเพียงสําหรับการเสนอขายเป็ นการทัว่ ไป และให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
เท่านัน้

ส่วนที่ 3 หน้ า 1

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ผู้จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายแต่ละราย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.2 แต่ไม่รวมถึงผู้จดั การการจัดจําหน่าย
และรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 จะดําเนินการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กบั นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ใน
ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ซึ่งไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการก.ล.ต.ที่กจ.17/2551 เรื่ องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ลงวันที่
15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์ หมายถึง ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดา และ/หรื อ นิติบคุ คลทัว่ ไป
และ/หรื อ นักลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่จองซื ้อหุ้นผ่านผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เช่น ลูกค้ าที่ทําการซื ้อขายหลักทรัพย์
้ ่เคยติดต่อในอดีต
ลูกค้ าด้ านวาณิชธนกิจ บริ ษัทคู่ค้าผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้ การสนับสนุนด้ านข้ อมูลทางธุรกิจ ทังที
ติดต่อในปั จจุบนั และผู้ที่คาดว่าจะได้ ติดต่อในอนาคต หรื อบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมกับผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อ ธุรกิจอื่นๆ ในเครื อของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ แก่
ตนเอง ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจําหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และ
บริ ษัทย่อย รวมทัง้ ผู้ที่เกี่ยวข้ องของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้ องห้ าม ตามที่กําหนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์
ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่บุคคลที่บริ ษัทถูก
ห้ ามมิให้ จดั สรรหุ้นหรื อเกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องการ
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 นอกเหนือ
จากนิ ยามข้ างต้ น จะรวมถึง นักลงทุนสถาบัน ที่ เคยเป็ น หรื อ เป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและรั บ ประกันการ
จําหน่าย หรื อที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายต้ องการที่จะชักชวนให้ เป็ นลูกค้ าในอนาคต ที่จองซื ้อหุ้น
ผ่านผู้จดั การการจําหน่าย และรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1
(โปรดดูรายละเอียดวิธี การจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่ มทุน และวิธี การจองซื อ้ ให้ แก่ผ้ ูมีอุป การคุณ ของผู้จัดจํ าหน่า ย
หลักทรัพย์ได้ ในข้ อ 5.6.1 และข้ อ 5.7.1 ตามลําดับ)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื ้อหุ้นสามัญผ่านผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจํ าหน่าย ตามที่ ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ที่ มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ ที่ กจ.
17/2551 เรื่ อง การกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ดังนี ้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริ ษัทหลักทรั พย์ เพื่อเป็ นทรั พย์ สินของตนเอง หรื อเพื่อการบริ หารกองทุนส่วนบุคคล หรื อเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุน ที่ จัด ตัง้ ขึ น้ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการประกอบธุ ร กิ จ เงิ น ทุน ธุ ร กิ จ หลัก ทรั พ ย์ และธุ ร กิ จ
เครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์

ส่วนที่ 3 หน้ า 2
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(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตังขึ
้ ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื น้ ฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญข้ าราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทหมายถึง
1.

พนักงานของบริษัทหรื อ บริษัทย่อย

2. บุคคล และ/หรื อ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธ์ ทางธุรกิจอันดีกับบริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทย่อย เช่น ผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ ทางการค้ า ลูกค้ าคู่สญ
ั ญา บริ ษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้ คําปรึ กษาทางธุรกิจ ทัง้ ที่ติดต่อใน
ปั จจุบนั หรื อเคยในอดีตทังนี
้ ้อาจรวมถึงพนักงานหรื อที่ปรึกษานิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
3. บุคคล และ/หรื อ นิติบคุ คลที่บริ ษัทต้ องการชักชวนให้ มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัท
ย่อย ต่อไปในอนาคต ทังนี
้ ้อาจรวมถึงพนักงานหรื อที่ปรึกษาของนิติบคุ คลดังกล่าวด้ วย
4. บุคคล และ/หรื อ นิติบุคคลหรื อผู้ที่เกี่ ยวข้ องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น ที่บริ ษัทพิจารณาแล้ วว่า
สามารถทําคุณประโยชน์ ให้ ความช่วยเหลือ ให้ คําแนะนําไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้ อมแก่บริ ษัทและ/หรื อ บริ ษัทย่อย
้ จจุบนั และอนาคต
ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้มีอํานาจควบคุม ทังในปั
โดยผู้ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น จะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หาร ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับ
บุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้ างต้ น
ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้ ตนเอง กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
ของบริ ษั ท และผู้ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตามที่ กํ า หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน ทจ. 40/2557 เรื่ อ งการจํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557
(รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทดังกล่าวจะต้ องจองซื อ้ หุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจัดจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 เท่านัน้
(โปรดดูรายละเอียดวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน และวิธีการจองซื ้อให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทได้ ในข้ อ 5.6.2
และข้ อ 5.7.2 ตามลําดับ)
การเสนอขายหุ้นครั ง้ นีม้ ไิ ด้ เป็ นการเสนอขายต่ อประชาชนเป็ นการทั่วไป
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1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขาย จํานวน 30,000,000 หุ้นในครัง้ นี ้มีสทิ ธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิม
ของบริ ษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นที่เสนอขาย
บริ ษัทมีความประสงค์ที่จะนําหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตามเกณฑ์กําไรสุทธิ (Profit Test) ซึ่งบริ ษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครัง้ นี ้ก่อนที่จะได้
้ ้ บริ ษัทได้ ยื่น
รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการรับหุ้นสามัญของบริ ษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทังนี
คําขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เพื่อให้ พิจารณารับหุ้นสามัญของบริ ษัท
เป็ นหลักทรั พย์จดทะเบียน และบริ ษัท ทริ ปเปิ ้ล เอ พลัส แอดไวเซอรี่ จํากัดในฐานะที่ปรึ กษาทางการเงินของบริ ษัท ได้
พิจารณาคุณสมบัติของบริ ษัทแล้ วเห็นว่า บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง
การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จด
ทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว)
10/2551 ฉบับลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2551 เรื่ องการปรับปรุงหลักเกณฑ์การรับหลักทรัพย์เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนใน
ุ สมบัติเรื่ องการกระจายการถือหุ้นให้ แก่นกั
ตลาดหลักทรัพย์ ที่จะสามารถเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ได้ เว้ นแต่คณ
ลงทุนรายย่อย ซึง่ บริ ษัทจะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้ อยละ 20 ของทุนชําระ
แล้ ว และผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้ องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื ้อขาย โดยภายหลังจากที่บริ ษัทได้ จําหน่ายหุ้นต่อ
ประชาชนในครัง้ นี ้แล้ ว จะทําให้ บริ ษัทมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย โดยบริ ษัทจะดําเนินการให้
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นสามัญของบริษัทเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5 ข้ อกําหนดอื่นๆ
ตามข้ อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหุ้นสามัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ในหมวด 5 การห้ ามผู้บริ หารหรื อผู้ถือหุ้นและผู้ที่
เกี่ยวข้ องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กําหนด ได้ กําหนดให้ บริ ษัทต้ องสัง่ ห้ ามผู้มีสว่ นร่วมในการบริ หารและผู้ถือ
หุ้นรายอื่นๆ นําหุ้นของตนซึง่ มีจํานวนรวมกันเป็ นจํานวนร้ อยละ 55 ของทุนชําระแล้ วหลังการเสนอหุ้นต่อประชาชนแล้ วเสร็จ
ออกขาย ภายในระยะเวลาหนึ่งปี นับแต่วันที่ ห้ ุนของบริ ษัทเริ่ มทํ าการซื อ้ ขายในตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย โดย
หลังจากวันที่ห้ นุ ของบริ ษัท ทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่ถกู สัง่ ห้ าม
ดังกล่าวสามารถทยอยขายหุ้นที่ถกู สัง่ ห้ ามขายได้ ในจํานวนร้ อยละ 25 ของจํานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถกู สัง่ ห้ ามขายดังกล่าว และ
สามารถขายส่วนที่เหลือได้ เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ปี
2. ข้ อจํากัดการโอนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 11 ระบุว่า “หุ้นของบริ ษัทย่อมโอนกันได้ อย่างเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดยคนต่าง
ด้ าวในขณะใดขณะหนึ่งต้ องมีจํานวนรวมกันไม่เกินกว่าร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท การ
โอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ อตั ราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้ าวของบริ ษัทเกินอัตราส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้น
บริ ษัทรายนันได้
้ ” ดังนัน้ หุ้นสามัญของบริษัทสามารถโอนกันได้ อย่างโดยเสรี โดยไม่มีข้อจํากัด และหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่มิได้ มี
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สัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึง่ ต้ องมีจํานวนรวมกันไม่เกินร้ อยละ 49 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทการ
โอนหุ้นรายใดที่จะทําให้ สดั ส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยของบริ ษัทเกินสัดส่วนข้ างต้ น บริ ษัทมีสิทธิปฏิเสธ
การโอนหุ้นของบริษัทรายนันได้
้
อนึง่ การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้ สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้
โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นแก่ผ้ รู ับโอน การโอนหุ้นนันจะใช้
้
ยนั บริษัทได้ เมื่อบริษัทได้ รับคําร้ องขอให้ ลงทะเบียนการโอน
หุ้นแล้ ว แต่จะใช้ ยืนยันบุคคลภายนอกได้ เมื่อบริษัทได้ ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ ว โดยบริ ษัทจะลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน
้ ถกู ต้ องตามกฎหมายและเป็ นการฝ่ าฝื นข้ อ 6.
14 วันนับแต่วนั ที่ได้ รับการร้ องขอนัน้ หรื อหากบริ ษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนันไม่
แห่งข้ อบังคับของบริษัทบริษัทจะแจ้ งปฏิเสธการลงทะเบียนการโอนหุ้นแก่ผ้ ยู ื่นคําร้ องขอภายใน7วัน นับแต่วนั ได้ รับคําร้ องขอ
นัน้
ทังนี
้ ้ เมื่อหุ้นของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ การโอนหุ้นสามัญที่ซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ให้ เป็ นไปตามกฎข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัทในครัง้ นี ้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นของบริ ษัท
(Price to Earnings Ratio : P/E) ทังนี
้ ้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 6.00 บาท คิดเป็ นอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น
เท่ากับ 31.68 เท่า โดยคํานวณกําไรสุทธิจากผลประกอบการของบริ ษัทใน ช่วง 4 ไตรมาสย้ อนหลัง (ไตรมาส 1 ปี 2558 ถึงไตร
มาส 4 ปี 2558) ซึง่ มีกําไรสุทธิเท่ากับ 24.62 ล้ านบาท หารด้ วยจํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระแล้ วภายหลังการเสนอขายหุ้น
ในครัง้ นี ้ ซึง่ เท่ากับ 130 ล้ านหุ้น (Fully Diluted) มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น จะได้ กําไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.19 บาท โดย
อัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอขายดังกล่าวคิดเป็ นอัตราส่วนลดร้ อยละ 45.41 จากอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของ
้ วนั ที่ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึง่ มีคา่
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงเวลาระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
เท่ากับ 58.04 เท่า
ทังนี
้ ้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกําไรสุทธิต่อหุ้นดังกล่าวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยงั มิได้ พิจารณาถึงผล
การดําเนินงานในอนาคต จากการลงทุนในโครงการ 1) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศระบบฐานข้ อมูล และระบบอีคอม
เมริ์ช (E-Commerce Platform) และ 2) การขยายจํานวน Seat ของพนักงานขายประกัน (TSR) จํานวน 100 Seat
3.1 ข้ อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย เนื่องจากไม่มีบริ ษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับ
ธุรกิจของบริ ษัท จึงแสดงข้ อมูลราคาเฉลี่ยและอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 12
เดือน ตังแต่
้ 16 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 11 เมษายน 2559 ซึง่ มีค่าเท่ากับ 58.04 เท่า รวมถึงอัตราส่วนราคาต่อกําไรสุทธิต่อหุ้น
ของกลุม่ ธุรกิจการเงินในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึง่ มีคา่ เท่ากับ 23.97 เท่า (ที่มา : www.setsmart.com)
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4. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่มี 5. การจอง การจําหน่ าย และการจัดสรร
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื ้อหุ้น
และวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหา อุปสรรค หรื อข้ อจํากัดใน
การดํ า เนิ น การ ทัง้ นี ้ เพื่ อ อํ านวยความสะดวกให้ แ ก่นักลงทุน อย่า งเป็ นธรรมและเพื่ อ ให้ การเสนอขายหุ้นครั ง้ นี ป้ ระสบ
ความสําเร็จสูงสุด
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรั พย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทในครัง้ นี ้ เสนอขายโดยผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2
5.2 ผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.2.1 ผู้จัดการการจัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
เลขที่ 173 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2658-8888 โทรสาร: 0-2658-8654
Website : www.kgieworld.co.th
5.2.2 ผู้จัดจําหน่ ายและรั บประกันการจําหน่ าย
บริษัท หลักทรั พย์ ทรี นีตี ้ จํากัด
เลขที่ 179 อาคารบางกอกซิตี ้ทาวเวอร์ ชัน้ 25-26 และ 29
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2343-9500, 0-2801-9100 โทรสาร 0-2801-9399
Website : www.trinityquicktrade.com
บริษัทหลักทรั พย์ ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 999/9 อาคารดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 0-2658-9000 โทรสาร: 0-2658-9501
Website : www.fnsyrus.com
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5.3 เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
บริษัทได้ ตกลงมอบหมายให้ ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นผู้ดําเนินการจัดจําหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนจํ านวน 30,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 6.00 บาท โดยผู้จัดจํ าหน่าย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจําหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทประเภทรับประกันผลการจําหน่ายอย่างแน่นอน
้ ้ จัดจําหน่ายและ
ทังจํ
้ านวน (Firm Underwriting) ทังนี
้ ้ รายละเอียดให้ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
รับประกันการจําหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement)
อย่างไรก็ตาม ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจัดจําหน่ายหุ้นในครัง้ นี ้ โดยจะ
ดําเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อทังหมดตามรายละเอี
้
ยดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ ในสัญญา
แต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก) เมื่อบริ ษัทไม่สามารถปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ กําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่าย หรื อ
(ข) มีเหตุสดุ วิสยั เหตุการณ์ หรื อสถานการณ์ใดๆ ซึ่งผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ตามที่
ระบุในข้ อ 5.2.1 เห็นว่ามีผลกระทบในทางลบอย่างร้ ายแรงต่อเศรษฐกิจ การเมือง สภาพตลาดการเงินและ
ตลาดทุนในประเทศหรื อภายนอกประเทศไทย นโยบายการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้ อม ซึ่งส่งผลกระทบอย่างร้ ายแรงในทางลบต่อการดําเนินงาน และ/หรื อ ฐานะทาง
การเงิน ตลอดจนราคาหุ้นที่จะเสนอขายของบริ ษัทหรื อ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย หรื อ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทําให้ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรื อหน่วยงานราชการสัง่
ระงับหรื อหยุดการเสนอซื ้อขายหลักทรัพย์ หรื อมีเหตุการณ์ใดที่ทําให้ ไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้
ทังนี
้ ้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น จะเป็ นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่าย
ในกรณีผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจัดจําหน่ายใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจําหน่ายหุ้นใน
ครั ง้ นี จ้ ากเหตุดังกล่าวข้ างต้ น หรื อเหตุอื่นที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จัดจําหน่ายและรั บประกันการจํ าหน่าย ผู้จัดจํ าหน่าย
หลักทรั พย์ จ ะดํ า เนิ น การคื น เงิ น ค่ า จองซื อ้ ทัง้ จํ า นวนให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ แต่ ล ะรายที่ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ ในส่ว นของตน ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.9
5.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์
บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน) ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
้ ้น 5,400,000 บาท (ไม่รวมภาษี มลู ค่าเพิ่ม) โดย
ให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 เป็ นจํานวนรวมทังสิ
ชําระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ ในสัญญาแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
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5.3.3 จํานวนเงินค่ าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับทัง้ สิน้ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
หุ้นจํานวน 30,000,000 หุ้น ในราคาเสนอขาย 6.00 บาทต่อหุ้น รวม

180,000,000 บาท

หัก ค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ โดยประมาณ

11,685,000 บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับ (ก่อนหักค่าใช้ จ่ายอื่นๆ) โดยประมาณ

168,315,000 บาท

จํานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้ รับต่อหุ้น โดยประมาณ

5.61 บาท

5.4 ประมาณค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรั พย์ (ไม่ รวมภาษีมูลค่ าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้ อมูลการเสนอขายหุ้น

144,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

16,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตให้ รับหลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

25,000 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้ าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปี )

50,000 บาท

ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย

5,400,000 บาท

ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ *

6,000,000 บาท

รวมค่าใช้ จ่ายทังสิ
้ ้น

11,685,000 บาท

หมายเหตุ: * ค่า ใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ประกอบด้ ว ย ค่า ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ค่า ที่ ป รึ ก ษาด้ า นประชาสัมพัน ธ์ ค่า ที่ ป รึ กษา
กฎหมาย ค่าพิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น และเอกสารต่างๆ เป็ นต้ น
5.5 วิธีการขอรั บหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรั พย์
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 5.2 ได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อตังแต่
้ เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
สําหรับผู้มีอปุ การคุณของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี ช้ วนและใบจองซื อ้ หุ้นได้ ที่สํานักงานและสาขาของผู้จัดการการจัดจํ าหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดการจองซื ้อตังแต่
้ เวลา
9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ทังนี
้ ้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริ ษัทสามารถดาวน์ โหลด (Download)
หนังสือชี ้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี ้ชวนที่ยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
จากเว็บไซต์ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นสามัญในครัง้ นี ้ได้ ก่อนทําการจองซื ้อหุ้นสามัญ
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5.6 วิธีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดําเนินการมิให้ มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้ แก่ตนเอง ผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจําหน่าย กรรมการ ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอํานาจควบคุม บริ ษัทใหญ่ และบริ ษัทย่อย
รวมทังผู
้ ้ ที่เกี่ยวข้ องของบุคคลดังกล่าวทังหมด
้
รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกั ษณะต้ องห้ าม ทังนี
้ ้ รายละเอียดเป็ นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลง
วันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จดั สรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้ แก่บคุ คลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ามมิ
ให้ จัดสรรหุ้นหรื อเกินกว่าอัตราที่ประกาศกําหนด ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่ อง การ
จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่จะซือ้ หุ้นของบริ ษัทที่ออกตราสารทุน ฉบับลงวันที่ 7
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) เว้ นแต่เป็ นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื ้อของผู้จองซื ้อหลักทรัพย์
ทังหมด
้
บริษัทมีวตั ถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ จัดสรรให้ แก่ (ก) ผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ จํานวนประมาณ 27,000,000 หุ้นและ (ข) ผู้มีอปุ การคุณของบริ ษัทจํานวนประมาณ 3,000,000 หุ้น
ทัง้ นี ้ สัดส่วนในการเสนอขายให้ กับบุคคลที่มิใช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทอย่างไรก็ดี
ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ ดุลยพินิจที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุ้นที่จดั สรร
ให้ แก่นกั ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทําให้ การจองซื ้อหุ้นครัง้ นี ้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครัง้ นีเ้ ป็ นการปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กําหนดตามข้ อ 4 (3) เรื่ องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ของข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การ
เปิ ดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์ และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอ
ไอ” พ.ศ. 2558 ฉบับลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 (รวมถึงที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ูมีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้น
ให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจํานวน
ที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื ้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ ผ้ ูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริษัทให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้บริ หารของบริ ษัทโดยจะทําการจัดสรรหุ้นให้ แก่
บุคคลใดในจํานวนมากน้ อยเท่าใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ และหากยอดการจองซื ้อหุ้นของผู้จอง
ซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ การคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแล้ ว ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายขอสงวน
สิทธิในการปิ ดรับจองซื ้อหุ้นก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื ้อ
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5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
5.7.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
5.7.1.1วิธีในการจองซือ้ :ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่าจํานวน 100 หุ้นและจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น โดย
ผู้จองซื ้อสามารถเลือกจองซื ้อหุ้นตามวิธีการจองซื ้อหุ้นดังต่อไปนี ้
ก.

การจองซือ้ ผ่ านการกรอกใบจองซือ้

ผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญ ให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือ
ชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบคุ คล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญ
ของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
- ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลง
นามรั บ รองสํ า เนาถูกต้ อ งหรื อในกรณี ที่ ไ ม่มีบัต รประจํ า ตัว ประชาชนให้ แ นบสํา เนาทะเบียนบ้ า นหน้ า ที่ มีเ ลขประจํ า ตัว
ประชาชน 13 หลักหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมทังลงนาม
้
้ าเนาบัตร
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้ อมทังสํ
ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
-ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว: สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ
พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ โดยถูกต้ อง
ตามกฎหมาย)
- ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จองซื อ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริ ษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6เดือนก่อนวัน
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ อง
ได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
- ในกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ CUSTODIAN จองซือ้ หุ้นแทน: ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN (และจะต้ องมีหนังสือของ
CUSTODIAN ที่ระบุรายชื่อผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนาม
อีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว หรื อนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ จองซื ้อผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 และเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั

ส่วนที่ 3 หน้ า 10

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันๆ
้ โดยได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันแล้
้ ว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ ผู้จองซื ้อ
ดังกล่าวจะต้ องกรอกรายละเอี ยด ในเอกสารใบจองซื อ้ และลงลายมือชื่อเพื่ อเป็ นหลักฐานในการจองซื อ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ ตนมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีอื่นที่จะทําการจองซื ้อ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื ้อ
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อจองซื ้อผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 แต่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชี
อื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันๆ
้ แต่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ ผ่าน
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริ ษัท
หลักทรั พย์รายนัน้ แล้ ว ผู้จองซือ้ จะต้ องแนบบัตรประชาชน และ/หรื อ หนังสือรับรองกรณี นิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพัน
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมใบจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก)

เอกสารประกอบการจองซื ้อ

(ข)

เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD)

(ค)

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ น
นิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อ ขันตอน
้
หรื อเงื่อนไข ที่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
ลูกค้ าของตน
ข.

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online)

ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้น
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้ แก่ บริ ษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ บริ ษัทหลักทรั พย์
ฟิ นันเซีย ไซรั ส จํากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื ้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ5.2 ที่สามารถ
ให้ บริ การจองซื อ้ หุ้นผ่านระบบนี ไ้ ด้ โดยผู้จองซื อ้ จะต้ องเป็ นผู้ที่มีบัญชี ซือ้ ขายหลักทรัพย์ หรื อบัญชี ประเภทอื่ นๆกับผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้ และได้ ผ่านขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อ
ทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test)กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ5.2ที่สามารถให้ บริ การ
จองซื อ้ หุ้นผ่านวิธีนีภ้ ายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนก่อนการจองซื อ้ โดยผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามข้ อ5.2ที่สามารถ
ให้ บริ การจองซือ้ หุ้นผ่านระบบออนไลน์ จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ที่รัดกุมเพียงพอสามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้
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ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ (Executive Summary)เป็ น
ที่เรี ยบร้ อยแล้ วก่อนการส่งคําสัง่ จองซือ้ ผ่านระบบออนไลนและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ช้ วนและ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของ
หลักทรั พย์ ดังกล่าวโดยผู้จ องซื อ้ ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื อ้ ทัง้ นี ผ้ ้ ูจัดจํ าหน่า ยหลักทรั พ ย์ ตามข้ อ 5.2ที่
สามารถให้ บริ การจองซื อ้ หุ้น ผ่านระบบออนไลน์ จะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนและข้ อมูลสรุ ปของหลักทรั พ ย์
(Executive
Summary)ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ทงนี
ั ้ ว้ ิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียดหรื อ
ขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกค้ าของตนในภายหลัง
ค.

การจองซือ้ ผ่ านทางโทรศัพท์ บันทึกเทป

ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อผ่านผู้แนะนําการลงทุน/ผู้ติดต่อการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 6.2
ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ได้ แก่บริ ษัทหลักทรั พย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภท
(มหาชน) และบริ ษัท หลักทรั พย์ ทรี นีตี ้ จํากัด โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
อื่ น ๆกับ ผู้จัดจํ า หน่า ยหลักทรั พ ย์ ตามข้ อ 5.2 ที่ สามารถให้ บ ริ ก ารจองซื อ้ หุ้น ผ่า นวิธี นี ซ้ ึ่ง ผ่า นขัน้ ตอนการรู้ จักลูกค้ า และ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ5.2 ที่
สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้แล้ วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อโดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ
5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้จะต้ องมีการควบคุมดูแลการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ
และสามารถตรวจสอบความมีตวั ตนของผู้จองซื ้อได้ โดยผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่ม
ทุนในหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนและ/หรื อ
ข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่าวโดยผู้จองซื ้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื ้อทังนี
้ ้ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตาม
(Executive
ข้ อ 5.2 ที่ สามารถให้ บริ การจองซื อ้ หุ้นผ่านวิธี นี ้ จะจัดให้ มีหนังสือชี ช้ วนและข้ อมูลสรุ ปของหลักทรั พ ย์
Summary)ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามดังนี ้
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้ต้ องแจ้ ง
การจัดสรรจํานวนหุ้นจองให้ แก่ผ้ จู องซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปโดยระบุจํานวนหุ้นที่จดั สรรราคาที่เสนอ
ขายจํานวนเงินที่ต้องชําระการฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชําระราคาและแจ้ งให้ ทราบว่าผู้จองซื ้อสามารถ
ศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสํามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี ้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อจากหนังสือชี ้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้ต้ อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปเช่นเลขประจําตัวประชาชนวันเดือนปี เกิดธนาคาร
ที่ใช้ ชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กับผู้จดั
จําหน่ายหลักทรัพย์หรื อชื่อผู้แนะนําการลงทุนเป็ นต้ น
 ผู้จองซือ้ ต้ องยืนยันทางวาจาว่าได้ รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน/หรื อ
ข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี ้ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนําการลงทุนของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีนี ้เมื่อรับ
คํายืนยันพร้ อมรายละเอียดการจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปต้ องบันทึกคําสัง่ การจองซื ้อผ่านระบบที่
จัดเตรี ยมไว้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปชื่อผู้แนะนําการลงทุนวันและเวลา
บันทึกการจองซื ้อผ่านระบบ
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ทังนี
้ ้ วิธีปฏิบตั ิการจองซื ้อให้ เป็ นไปตามรายละเอียด หรื อขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จําหน่ายแต่ละรายกําหนดเพิ่มเติมสําหรับ
ลูกค้ าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื ้อไม่สามารถดําเนินการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์หรื อผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผ้ ู
จองซื ้อสามารถทําการจองซื ้อตามวิธีการกรอกใบจองซื ้อได้ ตามปกติ
ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คล ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน”ข้ อมูลเพิ่มเติม
สําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ“คํารับรองสถานะนิติบคุ คลและคํายินยอม
เปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซื ้อหุ้นเพิ่มเติมด้ วยโดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2
5.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซือ้ :โดยผู้จองซือ้ สามารถจองซื ้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ ที่สํานักงาน สาขา เว็บไซต์
(Website) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองแต่
ละรายได้ เปิ ดช่องทางในการจองซื ้อไว้
- กรณีจองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อสามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 09.00 –
16.00 น. ของวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559
- กรณีจองซื ้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา
09.00- 18.00 น. ของวันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 หรื อเวลา 09.00 – 16.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559
- กรณีจองซื ้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป สามารถจองซื ้อภายในระยะเวลาการจองซื ้อคือตังแต่
้ เวลา 09.0018.00 น. ของวันที่ 27 – 28 เมษายน 2559 หรื อเวลา 09.00 – 16.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559
5.7.1.3 วิธีการชําระค่ าจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อโดยวิธีชําระเงินมีดงั นี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อโดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทงนี
ั ้ ้การชําระ
เงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้ เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ได้ ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้ บงั คับแล้ วในวันจองซื ้อ
(2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผา่ นผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชํ าระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชี ของผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรั พย์ ตามข้ อ 5.2 เท่านัน้ พร้ อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์โดยผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชี
จองซื ้อหุ้นสํามัญเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
(3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซื ้อหลักทรัพย์
ด้ วยตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อแต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ได้ หรื อมีความ
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ประสงค์จะชําระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามจํานวนที่จองซื ้อณวันจองซื ้อโดยมีวิธีการ
ชําระเงินดังนี ้
- การชําระโดยเช็คแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องทําการชําระค่าจองซื ้อ
ระหว่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 หรื อเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 โดย เช็ค
แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ โดยหาก
ชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 หรื อ 28 เมษายน 2559 และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้
เท่ านั น้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ช้ วนมีผลบังคับ แต่ไม่เกิ นวันที่ 28
เมษายน 2559
- การชําระโดยเงินโอนหรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถทําการชําระค่าจองซื ้อใน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 ทังนี
้ ้ การโอนเงินของระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรม
โอนเงินทังหมด
้
(จํานวนเงินที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ รับต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจํานวน)
ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ให้ ขีดคร่ อมสัง่ ผู้จดั จําหน่าย
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังซึง่ ผู้จองซื ้อสามารถสอบถาม
หลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 พร้ อมทังเขี
ชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จัดจํ าหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะจองซือ้ โดยผู้จัดการการจัด
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายและผู้จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอดจองซื ้อ
รวมเข้ าบัญชีบริษัทที่เปิ ดเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
- ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 จะนําเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชี
ของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญของผู้จองซื ้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยก
เก็บเงินตามเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
5.7.1.4
การนําส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ
5.7.1.1 พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ 5.7.1.3 มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2
ตังแต่
้ เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ 27 – 29 เมษายน 2559 โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่ท่ีรับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อรับจอง
เพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูจองซือ้ ยกเว้ นผู้จองซื อ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซือ้ ผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่ชําระค่าจองซื ้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ
โดยหักจากเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ5.2ที่สามารถให้ บริ การจองซื ้อหุ้นผ่านวิธีดงั กล่าว โดยผู้จองซื ้อไม่
ต้ องนําส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสารประกอบการจองซื ้อ
5.7.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วน
ตามข้ อ 5.7.1.1 ถึง 5.7.1.4
5.7.2 สําหรั บผู้จองซือ้ ที่เป็ นผู้มีอุปการคุณของบริษัท
5.7.2.1 วิธีในการจองซือ้ : จองซื ้อผ่านการกรอกใบจองซื ้อ (Hard Copy) เท่านัน้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นขันตํ
้ ่า
จํานวน 100 หุ้นและจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุ้น และผู้จองซื ้อต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้น
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สามัญ ให้ ถูกต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื ้อหุ้นจะต้ องลงนามโดยผู้มี
อํานาจผูกพันของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื ้อดังต่อไปนี ้
- ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลง
นามรั บ รองสํ า เนาถูกต้ อ งหรื อในกรณี ที่ ไ ม่มีบัต รประจํ า ตัว ประชาชนให้ แ นบสํา เนาทะเบียนบ้ า นหน้ า ที่ มีเ ลขประจํ า ตัว
ประชาชน 13 หลักหรื อสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมทังลงนาม
้
้ าเนาบัตร
รับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบคํายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา) พร้ อมทังสํ
ประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองและสําเนาทะเบียนบ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้ปกครอง)
- ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว:สําเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้
โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
- ผู้จองซื อ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบต่างด้ าวหรื อสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวพร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ อง
- ผู้จ องซื อ้ ประเภทนิ ติ บุค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต่ า งประเทศ:สํ า เนาหนัง สื อ สํ า คัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อบังคับ และหนังสือรับรอง (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวัน
จองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
พร้ อมแนบสําเนาใบต่างด้ าว หรื อสําเนาหนังสือเดินทาง (แล้ วแต่กรณี) ที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนามของนิติบคุ คล
ดังกล่าว พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง ทังนี
้ ้ สําเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้ องแล้ ว ต้ อง
ได้ รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถานกงสุลไทยใน
ประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทําหรื อรับรองความถูกต้ อง และมีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื ้อ
- ในกรณี ที่มีการมอบอํานาจให้ CUSTODIAN จองซือ้ หุ้นแทน: ต้ องมีหนังสือมอบอํานาจให้
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื ้อหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN (และจะต้ องมีหนังสือของ
CUSTODIAN ที่ระบุรายชื่อผู้มีอํานาจลงนาม) พร้ อมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้มีอํานาจลงนาม
อีก 1 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีที่ผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อต่างด้ าว หรื อนิติบคุ คลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรื อ
ต่างประเทศ จองซื ้อผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 และเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั
้ โดยได้ ผา่ นขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your
จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันๆ
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันแล้
้ ว ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื ้อ ผู้จองซื ้อ
ดังกล่าวจะต้ องกรอกรายละเอียด ในเอกสารใบจองซื อ้ และลงลายมือชื่อเพื่อเป็ นหลักฐานในการจองซื อ้ หุ้นให้ แก่ผ้ ูจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ซงึ่ ตนมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีอื่นที่จะทําการจองซื ้อ โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการ
จองซื ้อ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อจองซื ้อผ่านผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้ อ 5.2 แต่ไม่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชี
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อื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายนันๆ
้ แต่มีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับบริ ษัทหลักทรัพย์อื่น และได้ ผ่าน
ขันตอนการรู
้
้ จกั ลูกค้ าและตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และได้ ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับบริ ษัท
หลักทรั พย์รายนัน้ แล้ ว ผู้จองซือ้ จะต้ องแนบบัตรประชาชน และ/หรื อ หนังสือรับรองกรณี นิติบุคคลตามที่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อ พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ อง และหากผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพัน
ของนิติบคุ คลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมใบจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้ างต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกเอกสารประกอบการจองซื ้อให้ ครบถ้ วนและ
ชัดเจน พร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ดังนี ้
(ก)

เอกสารประกอบการจองซื ้อ

(ข)

เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC/CDD)

(ค)

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) พร้ อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื ้อเป็ น
นิติบุคคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนัน้ พร้ อมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล
(ถ้ ามี)

ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อประเภท
บุคคลธรรมดา ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําาเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คล ต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน ”ข้ อมูลเพิ่มเติม
สําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ“คํารับรองสถานะนิติบคุ คลและคํายินยอม
เปิ ดเผยข้ อมูลตาม FATCA(FATCA STATUS)” พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการ
จองซื ้อหุ้นเพิ่มเติมด้ วยโดยจัดส่งให้ แก่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1
5.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซือ้ : ผู้จองซื ้อสามารถจองซื ้อได้ ที่สํานักงานของผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาตังแต่
้ เวลา 09.00 – 16.00 น. ของวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559
5.7.2.3 วิธีการชําระค่ าจองซือ้ : ผู้จองซื ้อต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อโดยวิธีชําระเงินมีดงั นี ้
(1) ผู้จองซื ้อจะต้ องชําระเงินค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื ้อโดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่
เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ทังนี
้ ้การชําระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําได้
เฉพาะผู้จองซื ้อที่ได้ เปิ ดบัญชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 ที่ได้
ดําเนินการแจ้ งความประสงค์ให้ โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผลใช้
บังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(2) ในกรณีที่ผ้ จู ดั จําหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System”
หรื อ “ATS”) หรื อเงินที่ฝากอยูก่ บั ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผา่ นผู้จองซื ้อจะต้ องชําระค่าจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื ้อ
โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้ าบัญชีของผู้จัดการการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1 เท่านัน้ พร้ อมส่ง
หลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะดําเนินการโอน
เงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นสํามัญเพิ่มทุนของผู้ออกหลักทรัพย์ตอ่ ไป
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(3) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ได้ มีบญ
ั ชีจองซื ้อกับผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามข้ อ 5.2.1
หรื อผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีจองซื ้อแต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) ได้ หรื อมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื ้อสามารถชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นตาม
จํานวนที่จองซื ้อณวันจองซื ้อโดยมีวิธีการชําระเงินดังนี ้
- การชําระโดยเช็คแคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื อดร๊ าฟท์ ต้ องทําการชําระค่าจองซื ้อ
ระหว่าง เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 หรื อเวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่ 28 เมษายน 2559 โดย เช็ค
แคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ต้องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพฯได้ ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ โดยหาก
ชําระเป็ นเช็คให้ ลงวันที่ 27 เมษายน 2559 หรื อ 28 เมษายน 2559และชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้จองซือ้
เท่ านั น้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ให้ ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี ช้ วนมีผลบังคับ แต่ไม่เกิ นวันที่ 28
เมษายน 2559
- การชําระโดยเงินโอนหรื อการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) สามารถทําการชําระค่าจองซื ้อใน
ระหว่างเวลา 9.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน 2559 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 เมษายน 2559 ทังนี
้ ้การโอนเงินของระบบ
บาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรม
โอนเงินทังหมด
้
(จํานวนเงินที่ผ้ จู ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ได้ รับต้ องเท่ากับยอดจองซื ้อเต็มจํานวน)
ผู้จองซื ้อที่ชําระเงินค่าจองซื ้อหุ้นด้ วยเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายผู้จดั การ
้ ยนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์ โทรศัพท์ที่
การจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 พร้ อมทังเขี
ติดต่อได้ ไว้ ด้านหลังซึง่ ผู้จองซื ้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จากผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 โดยผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายจะเป็ นผู้ทําการโอนเงินของยอด
จองซื ้อรวมเข้ าบัญชีบริษัทที่เปิ ดเพื่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อไป
- ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 จะนําเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็ค
หรื อดร๊ าฟท์ ของผู้จองซื ้อทุกรายเข้ าบัญชีของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรี ยกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญ
ของผู้จองซื ้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินตามเช็คหรื อแคชเชียร์ เช็คหรื อดร๊ าฟท์ ได้ จากการเรี ยกเก็บเงินครัง้ แรก
5.7.2.4 การนําส่ งเอกสารประกอบการจองซือ้ :ผู้จองซื ้อต้ องนําใบจองซื ้อเอกสารประกอบการจองซื ้อในข้ อ 5.7.2.1
พร้ อมเงินค่าจองซื ้อในข้ อ 5.7.2.3 มายื่นความจํานงขอจองซื ้อและชําระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการ
จําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ตังแต่
้ เวลา 09.00 – 16.00 น.ของวันที่ 27 - 29 เมษายน 2559 โดยในการจองซื ้อเจ้ าหน้ าที่
ที่รับจองซื ้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
5.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ:ผู้จองซื ้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื ้อและชําระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญแล้ ว จะขอยกเลิกการจองซื ้อ
และขอเงินคืนไม่ได้ ทังนี
้ ้ผู้จดั การการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่ายตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดําเนินการไม่ครบถ้ วนตามข้ อ 5.7.2.1 ถึง 5.7.2.4
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5.8 การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ ูจองซือ้ หลักทรั พย์ เกินกว่ าจํานวนหลักทรั พย์ ท่ เี สนอขาย
5.8.1 ผู้จองซือ้ ประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจําหน่ ายหลักทรั พย์
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 แต่ละราย
5.8.2 ผู้จองซือ้ ประเภทสําหรั บผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื ้อหุ้นเกินกว่าจํานวนหุ้นที่เสนอขายแก่ผ้ มู ีอปุ การคุณของบริ ษัทให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หาร
ของบริษัท
5.9 วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรั พย์
5.9.1 กรณีผ้ ูจองซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจากผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรรายนัน้ ๆ จะ
ดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับการ
จัดสรร โดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ า
บัญชีธนาคารอัตโนมัติ(หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทังนี
้ ้ กรณี ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นแก่ผ้ ูจองซื ้อได้
ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ข้างต้ น ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืน
เงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วตามวิธีการ
ดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะ
ไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วน
ของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2 กรณีผ้ ูจองซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจํานวนหุ้นที่จองซือ้
ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ที่เป็ นผู้รับจองซื ้อจากผู้จองซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตาม
้ จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยไม่มี
จํานวนที่จองซื ้อรายนันๆ
ดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจํานวนที่จองซื ้อ โดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ(หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5
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วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการนับจาก
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค
ต่างสํานักหักบัญชี ทังนี
้ ้ กรณี ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ ข้างต้ น ผู้จัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ย
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้น
กําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วตามวิธีการดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้ มีการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื อ้ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื ้อโดย
ถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจอง
ซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 ในกรณีท่ ีผ้ ูจองซือ้ หุ้นไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่ สามารถเรี ยกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้น
ตามเช็คค่ าจองซือ้ หุ้น
ผู้จัดจํ า หน่า ยหลัก ทรั พ ย์ ตามที่ ระบุไ ว้ ใ นข้ อ 5.2 ที่ เ ป็ นผู้รั บ จองซื อ้ หุ้น จากผู้จ องซื อ้ ที่ ไ ม่ไ ด้ รับ การจัด สรรหุ้น
เนื่องจากธนาคารไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื ้อหุ้นได้ จะดําเนินการให้ มีการคืนเช็คค่าจองซื ้อให้ แก่
ผู้จองซื ้อที่ไม่ได้ รับการจัดสรร โดยผู้จองซื ้อต้ องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ
5.2 ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น
ทัง้ นี ้ หากผู้จ องซื อ้ ไม่ไ ด้ รับ การจัดสรรหุ้น อัน เนื่ อ งมาจากการปฏิ บัติผิดเงื่ อ นไขในการจองซื อ้ ผู้จัดจํ า หน่า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะดําเนินการให้ มีการส่งมอบเงินค่าจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ(หรื อที่เรี ยกว่า
“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน
5 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อของผู้จองซื ้อที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการนับจาก
วันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็ค
ต่างสํานักหักบัญชี
5.9.4ในกรณีมีการยกเลิกการจองซือ้
(1) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้ อ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จดั การการจัดจําหน่ายและ
รับประกันการจําหน่าย ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2.1 ใช้ สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจําหน่ายหุ้น ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้
ใช้ สทิ ธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ทนั ที
(2) กรณีที่เกิดเหตุการณ์ อื่นใดที่ทําให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับ หรื อหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรื อไม่
สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิ ที่จะยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องแจ้ งความ
ประสงค์ตอ่ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทําการ นับแต่วนั ที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
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หากเกิดเหตุการณ์ ตาม (1) หรื อ (2) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่รับจองซื ้อหุ้นจากผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะดําเนินการให้ มีการส่ง
มอบเงินค่าจองซื ้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ได้ ใช้ สิทธิยกเลิกการจองซื ้อหลักทรัพย์นนๆ
ั ้ โดย
การโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อได้ ให้ รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื ้อ หรื อโอนเข้ าบัญชี
ธนาคารอัตโนมัติ(หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ในกรณีที่เป็ นลูกค้ าของผู้จดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น หรื อจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่ อม
เฉพาะสัง่ จ่ายผู้จองซื ้อตามชื่อของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื ้อที่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อ ภายใน 10 วันทําการนับจากวันสิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อหุ้น โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียม
การโอนหรื อค่าธรรมเนียมการเรี ยกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชี ทังนี
้ ้ กรณี ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้น แก่ผ้ จู องซื ้อได้
ภายในระยะเวลา ที่กําหนดไว้ ข้างต้ น ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืน
เงินดังกล่าวจะต้ องทําการชําระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อหุ้นในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซื ้อที่
ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกําหนดระยะเวลาดังกล่าวจนถึงวันที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วตามวิธีการ
ดังกล่าวข้ างต้ น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้ มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื ้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุ
ในใบจองซื อ้ หรื อโอนเงินเข้ าบัญชี ธนาคารของผู้จองซือ้ หรื อโอนเข้ าบัญชี ธนาคารอัตโนมัติ(หรื อที่เรี ยกว่า “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) โดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่าจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยหรื อค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งซึง่ เป็ นผลมาจากความไม่ครบถ้ วนของ
ชื่อ ที่อยู่ ที่ผ้ จู องซื ้อได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีดงั กล่าว
ทังนี
้ ้ ในการคืนเงินค่าจองซื ้อหลักทรัพย์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้ าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื ้อ หรื อการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึง่ ไม่ใช่ความผิดของผู้จดั จําหน่ายหลักทรัพย์เช่น ข้ อมูล ชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อ
ไม่ชัดเจน หรื อไม่ครบถ้ วนตามได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ ในข้ อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
5.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
บริ ษัทได้ แต่งตัง้ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หุ้นให้ กบั บริ ษัทและให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้แล้ ว กล่าวคือ ผู้จองซื ้อสามารถใช้ บริ การของศูนย์
้ ้เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้น
รับฝากหลักทรัพย์ และเข้ าสู่ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น (Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
สามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัทเริ่ มทําการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ง
แตกต่างกับกรณีที่ผ้ จู องซื ้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื ้อหุ้นจะไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะ
ได้ รับใบหุ้น
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุ้นสามัญให้ แก่ประชาชนในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อหุ้นสามารถเลือกให้ บริ ษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึง่ ใน 3 กรณี ดังต่อไปนี ้ คือ
(ก) ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื ้อ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่ง
มอบใบหุ้น ตามจํ า นวนหุ้น ที่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรให้ แ ก่ ผ้ ูไ ด้ รั บ การจัด สรรสิ ท ธิ ก ารจองซื อ้ หุ้น ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้นภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดทําการจองซื ้อหุ้น ในกรณี
นี ้ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้ รับใบหุ้น ซึง่ ผู้จองซื ้ออาจ
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บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)
ได้ รับใบหุ้นภายหลังจากที่ห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับอนุมตั ิให้ เข้ าทําการซื ้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็ นที่เรี ยบร้ อย
แล้ ว
(ข) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้
จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึง่ ผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี ้
บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผู้
ฝาก”โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญอยู่และออก
หลัก ฐานการฝากให้ แ ก่ ผ้ ูจ องซื อ้ ภายใน 7 วัน ทํ า การ นับ จากวัน ปิ ดการจองซื อ้ ในขณะเดี ย วกัน บริ ษั ท
หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้ รับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์อนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริษัทดําเนินการตามข้ อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขาย
้ ว บริ ษัทขอสงวน
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนันแล้
สิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื ้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริ ษัทจะดําเนินการนําหุ้นที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั “บริ ษัท ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญตาม
จํานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐาน
การฝากให้ แ ก่ผ้ ูจองซื อ้ ภายใน 7 วัน ทํา การนับจากวันปิ ดการจองซื อ้ หุ้น ในกรณี นี ผ้ ้ ูที่ไ ด้ รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ ทนั ทีที่ตลาดอนุญาตให้ ห้ นุ ของบริ ษัททําการซื ้อ
ขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ และหากผู้จองซื ้อต้ องการถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสามารถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญ
ตามอัตราที่ศนู ย์รับฝากหลักทรัพย์กําหนดทังนี
้ ้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิ ก เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เ วลาในการดํ า เนิ น การ ดัง นัน้ ผู้จ องซื อ้ ที่ นํ า ฝากในบัญ ชี ดัง กล่า วอาจจะไม่
สามารถถอนหุ้น สามัญ ได้ ทัน ภายในวัน ที่ ห้ ุน สามัญ ของบริ ษั ท เริ่ ม ทํ า การซื อ้ ขายได้ ใ นวัน แรกในตลาด
หลักทรัพย์
ทังนี
้ ้หากผู้จองซื ้อไม่ได้ ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ ในใบจองซื ้อ บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออก
ใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อตามข้ อ (ก)
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