บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่ อให้การเสนอ
ขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
6.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรสาร 0-2287-6001
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
ชั้น 18 , 25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9110
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 และ ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15 ชัน้ 21 ห้อง 2101 และชั้น 22 ห้อง 2202
อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 , 0-2268-0999
โทรสาร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 8, 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 , 0-2672-5959
โทรสาร 0-2672-5888
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บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2829-6999
โทรสาร 0-2829-6500
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 3 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชั้น 15, 19, 22
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2659-8000
โทรสาร 0-2659-1709
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
173 อาคารเอเซีย เซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสาร 0-2658-8654
(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.88 บาท ตามสัดส่วนการ
เสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฎในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดย
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8 เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือภาวะตลาดที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจนอาจมีผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ใ นสัญญาแต่ง ตั้งผู้จั ดจาหน่ายและรับ ประกั นการจาหน่ าย (Underwriting
Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิก การเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจาหน่าย
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 8,640,000 บาท โดยจะชาระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
6.3.3 ประมาณการจานวนเงินทีบ่ ริษัทจะได้รับและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจานวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุน้ ละ 2.88 บาท
288,000,000
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ
8,640,000
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
279,360,000
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ
2.7936
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

บาท
บาท
บาท
บาท

6.3.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่
บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้น
230,400
บาท
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
300,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
8,640,000
บาท
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ
124,000
บาท
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
บาท
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
50,000
บาท
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ ประมาณ**
7,776,159
บาท
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์
17,120,559
บาท
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
** ค่าใช้จ่ายอื่นๆ รวมถึง ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าที่ปรึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
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6.4 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น
สามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น สามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัด การการ
จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยตามที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 6.2.1 ได้ ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึ ง วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2559 ในวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทั้ ง นี้ ผู้ มี อุ ปการคุ ณของผู้ จั ดจ าหน่ า ยหลั กทรั พย์ และผู้ มี อุ ปการคุ ณของบริ ษั ท สามารถดาวน์ โหลด
(Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จาก Website ของสานั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ
6.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทตนเอง รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกาหนด
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจ าหน่ายหลั กทรัพย์ที่ ออกใหม่ ประเภทหุ้นและ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
:
75,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
:
25,000,000 หุ้น
- เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ที่ไม่ใช่พนักงาน
- ไม่ต่ากว่า 22,000,000 หุ้น
ของบริษัท
- เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท
- ไม่เกิน 3,000,000 หุ้น
รวมทั้งสิน้
: 100,000,000 หุน้
ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
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อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย
ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
6.5.1 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจอง
ซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.2 วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษทั โดยจะทาการ
จัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หาก
จัดเตรี ยมเอกสารไม่ ครบถ้ว น และหากยอดจองซื้อ หุ้น ของผู้ มีอุ ปการคุ ณของบริ ษัท ครบตามจ านวนที่ก าหนดแล้ ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6 วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มดี ังต่อไปนี้
6.6.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 100 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้อ งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้ อ มประทั บ ตราสาคัญ ของบริ ษั ท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตั วประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้
ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจ าตั วประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ ามี ) (ที่ยั งไม่ หมดอายุ) และแนบสาเนาบั ตร
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ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบ
ต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทา
หรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดาเนินการ
กรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และ
จัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง
ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่าย เพื่อ
เป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
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ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อม
ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้ น
ตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติ
บุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะ
นิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
(ข) ผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางดั ง กล่ า วได้ ที่ สานั ก งานและสาขาของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
เงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุ
ข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 9 พฤษภาคม
2559 หรือวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เท่านั้น และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับ
ชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจอง
ซื้ อ ผ่ า นระบบเงิ น โอนอั ต โนมั ติ จ ะกระท าได้ เ ฉพาะผู้ จ องซื้ อ ที่ ได้ เ ปิ ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอน
เงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการเงินโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้ว
ในวันจองซื้อ
2) หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
และวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้อง
ชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน (Good Fund)
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”)
เท่านั้น
ทั้งนีผ้ ู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้
ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่
และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัด จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดาเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซือ้ ตามข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อ
หุ้น ตามข้ อ 6.6.1 (ค) มายื่ น ความจ านงในการจองซื้ อ หุ้น และชาระเงิ น ค่ า จองซื้ อหุ้ น ได้ ที่
สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม
ส่วนที่ 3 - หน้าที่ 15
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2559 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ
จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(จ) ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้า บัญ ชีของตนเพื่ อเรียกเก็ บเงิน และจะตัด สิทธิ การจองซื้ อหุ้ นสามัญ ของผู้จ องซื้ อรายที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (1) (ก) – (ง) ได้
(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผูจ้ องซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการ
จองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
(ก) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถ
ให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี
บุคคลสหรัฐอเมริ กา (US Person) ที่ อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทีส่ ามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่า
ได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่ง
คาสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
โดยผู้จองซื้อไม่ ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูล
สาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัด
จาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อ
ผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
ส่วนที่ 3 - หน้าที่ 16
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(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัด จาหน่ายหลัก ทรั พย์จ ะดาเนิน การเรี ยกเก็บเงินจากบัญชี ผู้จองซื้อ ทุก ราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซือ้ ผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตาม
ข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก
จากัด บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย)
จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอน
การรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็ จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
จัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จอง
ซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อ
ไม่ ต้อ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้ ง นี้ ผู้ จัด จ าหน่า ยหลั ก ทรั พ ย์ต ามข้ อ 6.2 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ
จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อง
ชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้
ชวนผ่าน www.sec.or.th
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(ค) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน
วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
(จ) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึก
คาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่
เปิดรับจองซื้อผ่านทางการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11
พฤษภาคม 2559
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่าน
ระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัด จาหน่ ายหลัก ทรั พย์จ ะดาเนิน การเรี ยกเก็บเงินจากบัญชี ผู้จองซื้อ ทุก ราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
6.6.2 ผูจ้ องซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษทั
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัตติ ามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 100 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้อ งลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้ อ มประทั บ ตราสาคัญ ของบริ ษั ท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
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สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตั วประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้
ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน
13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบัตรประจ าตั วประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ ามี ) (ที่ยั งไม่ หมดอายุ) และแนบสาเนาบั ตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่หมดอายุ)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันสุดท้ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบ
ต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary
Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทา
หรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ ให้ผู้จองซื้อดาเนินการ
กรอกใบจองซื้อหุ้น ลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ และ
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จัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดยไม่ต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่
กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่
ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
เพื่อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์เฉพาะผู้ที่
ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) เท่านั้น” พร้อม
ลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผจู้ ัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ
หากผู้ จองซื้ อเป็ นนิ ติ บุ ค คลต้ องกรอก “แบบสอบถามส าหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดย
จัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
(ข) ผู้จ องซื้ อ ต้อ งช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้น ตามจ านวนที่จ องซื้อ ณ วั น จองซื้อ โดยผ่ านระบบ Bill
Payment ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. การชาระด้วยการโอนเงิน ผ่านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น
“บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด(มหาชน)” สาหรับธนาคาร กสิกร
ไทย จากัด (มหาชน)
“บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุ้น”
สาหรับ บมจ. ธนาคารไทยพาณิชย์
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุ Ref.1 เป็นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ และ Ref.2 เป็นเลขประจาตัวประชาชน
13 หลัก และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หรือ ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) เท่านั้น และกรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์
ที่สามารถติดต่อได้
- กาหนดระยะเวลาการชาระ :
ระหว่ า งเวลา 9.00 น. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2559 ถึ ง เวลา 16.00 น. วัน ที่ 11
พฤษภาคม 2559 (ตามเวลาทาการของธนาคาร)
- กาหนดการรับจองซื้อและการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ:
ตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2559 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2559
2. ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
(ค) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ าฟท์ของผู้
จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน
และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทฯ ต่อไป
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(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได้
(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้อ 6.2.1 ที่ สามารถให้ บริก ารจองซื้อ หุ้นผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ได้แ ก่ บริษั ท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อ
หุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับ ประกั น การจ าหน่ า ยตามข้ อ 6.2.1 ก่ อ นการจองซื้ อ โดยผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้อง
มีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อน
การส่งคาสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนใน
ภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ คื อ ตั้ ง แต่ เ วลา 09.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. ของวั น ที่ 9
พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ส่วนที่ 3 - หน้าที่ 21
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(ง) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกั นการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.2.1 (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แ ก่
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
ข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา
(US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บั น ทึ ก เทปที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ และผู้ จ องซื้ อ ต้ อ งยื น ยั น ว่ า ได้ ศึ ก ษาข้ อ มู ล สรุ ป ( Executive
Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจอง
ซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive
Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องช าระราคา และแจ้งให้ทราบว่ าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึก
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เทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
(จ) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
9 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซือ้ หุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียก
เก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.2.1 (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
6.7 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.8
6.8 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รั บการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
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และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้จ องซื้อ ในกรณีที่ผู้ จองซื้ อให้รายละเอียดบัญ ชีธ นาคารของผู้ จองซื้อ หรือโอนเข้ าบัญ ชีธ นาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทผู้จองซื้อ
ผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์

ช่องทางการคืนเงิน
 นาเข้าบัญชี ATS ในกรณีลูกค้าดังกล่าว
ได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
 น าเข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้

ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
บริษัทฯ
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
 เช็คสั่งจ่าย

ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วนั
ปิดการเสนอขาย
ภายใน 5 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่ างธนาคาร (ถ้ ามี) ทั้งนี้ กรณีที่ไ ม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อที่
ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่
ระบุในใบจองซื้อหรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จอง
ซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผล
มาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.8.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็คค่าจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืน
เช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร อันเนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อตามเช็ค
ค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืน จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่
เป็นผู้รับจองซื้อภายใน 14 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อจะไม่มี
สิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับ
จองซื้อในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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6.8.3 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ า ยและรั บประกั นการจ าหน่ า ยตามข้ อ 6.2.1 ใช้ สิทธิ ย กเลิก การเสนอขายหุ้ น และการจั ด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดย
สั่งจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้ จองซื้อตามชื่อที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้ อ และจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ใน
กรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจอง
ซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทผู้จองซื้อ
ผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์

ช่องทางการคืนเงิน
 นาเข้าบัญชี ATS ในกรณีลูกค้าดังกล่าว
ได้รับการยืนยันการใช้ ATS แล้ว หรือ
 น าเข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้

ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
บริษัทฯ
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
 เช็คสั่งจ่าย

ระยะเวลาคืนเงินนับแต่วนั
ปิดการเสนอขาย
ภายใน 5 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงิ นดังกล่าว จะต้องชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รั บการ
จัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้น คืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็น
ผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.9

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จองซื้ อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญ ของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนใน
ครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการจัดสรร
ให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับ
จากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ แล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
จะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกันบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาต
ให้หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.9 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบั ญชีซื้อ ขายหลัก ทรัพย์ ที่ผู้จ องซื้ อประสงค์ ที่จะฝากหลักทรัพย์ ไว้ในบัญชี ของบริษัท หลัก ทรัพ ย์
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซือ้ ดังมีรายละเอียด
และวิธีการตามข้อ 6.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษั ทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้าบัญชีดงั กล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้
จองซื้อภายใน 7 ทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายหุ้นจะต้อง
โอนหุ้นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไปฝากกับบริษัทหลักทรัพย์ก่อนจึงจะ
สามารถขายหุ้นได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ใ น
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอและหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่
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บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นา
ฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในวันแรก
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบ
หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.9 (ก)
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