บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็ นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษั ท บิ สซิเนสอะไลเม้ นท์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก
ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้
: 0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย
: [  ] บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: [  ] บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: []
1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้
1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท

110,000,000

หุ้น

10,000,000

หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวน
หุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
“ผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ ” หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่
เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ
ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ
ผู้ให้ การสนั บสนุนด้านข้อมู ลทางธุรกิจ และผู้ แนะน าลูกค้า/ธุรกิจ เป็ นต้ น หรือผู้ที่ มี อุปการคุ ณ ของผู้ จัดจ าหน่ าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วม
ฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
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ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจา
หน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรือบุคคลที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่
จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1
“นักลงทุนสถำบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริษัทเงินทุน
3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุร กิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
5) บริษัทประกันภัย
6) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
7) ธนาคารแห่งประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
11) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
12) กองทุนรวม
13) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
“ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท” หมายถึง บุ คคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ที่มี ความสัมพันธ์อันดีต่อบริษัทและต่อ
ผู้บริหารของบริษัท เช่น ลูกค้า บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบันการเงินที่ติดต่อ
พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้มีความสัมพันธ์ทางการค้า บุคคลที่ให้คาแนะนาหรือเป็นที่ปรึกษาของบริษัท หรือมีศักยภาพในการ
ให้ความช่วยเหลือหรือให้คาแนะนาแก่บริษัท ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึง ผู้ถือหุ้น และ/
หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้น ทั้งที่ติดต่อในอดีต ติดต่อในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อใน
อนาคต ซึ่งจะจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ไม่
รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกั บ
บริษัท ตามที่กาหนดในประกาศสานักงาน ก.ล.ต. ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น
และใบสาคั ญแสดงสิ ทธิที่ จะซื้อหุ้ นของบริษั ทที่ออกตราสารทุ น บั งคั บใช้ ตั้งแต่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็ นต้ นไป
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจานวน 100,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัททุกประการ
1.4 ตลำดรองของหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่น
คาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้
พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ
เงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้วมีความเห็นว่า บริษัท มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอน
หลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติ
ตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อย โดยภายหลังจากที่บริษัทได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อย
ดังกล่าว และบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนดบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 16
พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชน นาหุ้น
หรือหลักทรัพย์ที่อาจเป็นหุ้น จานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขาย
ภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของ
บริษัททาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถู กสั่งห้าม
ขายได้ในจานวนร้อยละ 25 และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขาย
จานวนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้
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2. ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี และหุ้นที่ถือโดยคนต่างด้าวในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจานวนรวมกันไม่เกินร้อยละ
49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด การโอนหุ้นรายใดที่จะทาให้อัตราส่วนการถือหุ้นของคนต่างด้าวของบริษัทเกิน
อัตราส่วนข้างต้น บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุ้นของบริษัทรายนั้นได้
การโอนหุ้นของบริษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนั้นจะใช้ยันกับบริษัทได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับคา
ร้องขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
บริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หาก
การโอนหุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
[]
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4. ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
[]
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5. รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
-ไม่มี-
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6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรร
วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ประชาชนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิด
ปัญหา หรืออุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
6.2 ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
6.3 เงื่อนไขและค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ต่ อ ประชาชน จ านวน 100,000,000 หุ้ น ในราคาหุ้ น ละ [  ] บาท โดยผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษทั ประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอน
ทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
โดยจะดาเนิ นการคืน เงิน ค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9 เมื่อเกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่ อ บริษั ท ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขใดๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญาแต่ งตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือ
(ข) เมื่ อ เกิ ด เหตุ สุ ด วิสั ย การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ทางด้ า นการเงิ น เศรษฐกิ จ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจ
หรือการดาเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
หรือ
(ง) เมื่ อ มี เหตุ ที่ ท าให้ ส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ หรือ หน่ ว ยงาน
ราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
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ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไป
ตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก าหนดไว้ ใ นสั ญ ญาแต่ ง ตั้ ง ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจั ด จ าหน่ า ย
(Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่าย
หุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริ ษั ท ตกลงจ่ า ยค่ า ตอบแทนการการจั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ย ให้ แ ก่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ [  ] บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชาระ
ให้ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น
หุ้นที่เสนอขายจานวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [  ] บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ *
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์*
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสาหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาหนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้จา่ ยทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
6.5 วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้ป ระสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนของบริษั ทสามารถติด ต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษั ทได้ ที่
สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอ
ขายในวันทาการของสานักงานของผู้จัดจาหน่ายตั้งแต่เวลา 9.00 -16.00 น.
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ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้
ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th
6.6 วิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่าอัตราที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจาหน่าย
หลักทรัพ ย์ที่ ออกใหม่ป ระเภทหุ้น และใบสาคัญ แสดงสิท ธิที่จะซื้อหุ้ นของบริษั ทที่ ออกตราสารทุ น บังคับ ใช้ตั้งแต่วัน ที่ 16
ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน [  ] หุ้น และ (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท จานวน [  ] หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนใน
การเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
อย่ า งไรก็ ต าม ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจ าหน่ า ย ขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขาย
สูงสุด โดยการเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้จะไม่มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ผู้จองซื้อรายย่อย
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญ ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณ สมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ
การรายงานการถื อ ครองหลัก ทรัพ ย์และการเพิ ก ถอนหลักทรัพย์ จดทะเบี ยนใน “ตลาดหลั กทรัพ ย์ เอ็ ม เอ ไอ” พ.ศ.2558
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจานวน [  ] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจั ด สรรหุ้ น ให้ แ ก่ ผู้มี อุ ป การคุ ณ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ให้ อ ยู่ ในดุ ลยพิ นิ จ ของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.1 และหากยอดการจอง
ซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญ ของผู้มีอุปการคุณ ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจานวน [  ] หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณ ของบริษัท ให้ อยู่ในดุลยพิ นิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใดในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธ
การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ 6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้น
ของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
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ข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุปการคุณของบริษทั ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ
ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.7 วันและวิธีกำรจองและชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.7.1.1 วิธีกำรจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ ของผู้จัดจาหน่ายจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็น
จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy) ผู้จองซื้อจะต้องกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล
ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุค คล (ถ้า
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ใบจองซื้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์ ม การรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ก่อนการจองซื้อแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ไม่ต้องทาแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก) โดยลง
นามยืนยันในเอกสารการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
 ผู้จ องซื้อประเภทบุค คลธรรมดาสั ญ ชาติ ไทย : สาเนาบัต รประจาตั วประชาชน หรือ สาเนาบัต ร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ (ใน
กรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัว
ประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้เยาว์ (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญ ชาติต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม่
หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดง
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ว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลง
นามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตรประจาตัวผู้
เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว
หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุ คคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : สาเนาหนังสื อสาคัญ การจัดตั้งบริษั ท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบ
สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยใน
ประเทศที่ เอกสารได้ จั ด ท าหรือ รับ รองความถู ก ต้ อ ง และมี อ ายุ ไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อ นวั น สุ ด ท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้ Custodian
ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้ อจะลงนามโดย Custodian (และจะต้องมีหนังสือของ
Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ
ของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) สมาชิก
เลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อ
ในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)”
ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้ อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติม
สาหรับ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และใน “ค ารั บ รอง
สถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูลตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
เพิ่มเติมด้วย
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่า นช่ อ งทางเว็ บ ไซต์ ผู้จั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจั ด จาหน่ า ยที่ สามารถ
ให้บ ริการจองซื้อหุ้ นผ่ านระบบนี้ ได้ ได้ แก่ [  ] โดยผู้ จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ที่ มี บัญ ชีซื้อขายหลั กทรัพ ย์ห รือ บัญ ชี
ประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้ จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการ
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จัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
ก่อนการจองซื้อในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายจะต้องมี
การควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ (User
Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือ
ชี้ชวนของหลักทรัพ ย์ดังกล่าวในระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมู ลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard
Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ต้องจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ ของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอี ยดหรือขั้นตอนที่ผู้จัด
จาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ [] โดยผู้จองซื้อจะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
และ/หรือ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจั ด จ าหน่ าย ซึ่ง ผ่า นขั้ น ตอนการรู้จั ก ลู ก ค้ าและตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการ
จัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพ ท์บันทึก เทป โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับ ประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายจะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุม
เพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัด
จาหน่ายและรับ ประกันการจัดจาหน่ าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และเอกสารสรุป ข้อมูลสาคัญ ของหลักทรัพ ย์
(Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจอง
ให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงิน
ที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรั พย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธี
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เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรือ
ชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/
หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอีย ด
การจองซื้ อผ่านทางโทรศัพ ท์ บั นทึ กเทป ต้องบั นทึ กค าสั่งการจองซื้ อผ่านระบบผู้จัด การการจั ด
จาหน่ายและรับประกัน การจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับ ประกันการจัดจาหน่าย
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วัน
และเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถ
ทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
6.7.1.2 ระยะเวลำในกำรจองซื้อ: ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน และสาขา
ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.0016.00 น ของวันที่ [  ]
- กรณี จองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ]
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ]
6.7.1.3 วิธีกำรชำระค่ำจองซื้อ ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดังนี้
(1)

ผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งช าระเงิน ค่ าจองซื้ อ ครั้งเดี ย วเต็ ม ตามจ านวนที่ จองซื้ อ โดยช าระเป็ น เงิ น โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทา
ได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
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(2)

ในกรณี ที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ ระบุ ไว้ในข้อ 6.2 พร้อมส่งหลั กฐานการโอนเงินมายังผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ โดยผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชี
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป

(3)

ในกรณี ที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือผู้จ องซื้อที่มี
บัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ เงิ น ที่ ฝากอยู่ กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ ายหลั ก ทรั พ ย์ ได้ หรื อ มี ค วาม
ประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ
ณ วันจองซื้อ ดังนี้

 หากท าการจองซื้ อในวันที่ [  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [  ]
ระหว่างเวลา 9.00 น.-12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวน
ที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือ
ที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหาก
ชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [  ] หรือ [  ] และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อ
ผู้จองซื้อเท่ำนั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [  ]

 หากทาการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] หรือ จองซื้อในวันที่ [
 ] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น

สาหรับการชาระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น
“บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เพื่อกำรจองซื้อหุ้นของลูกค้ำ”
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.
1 เป็ นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรเอง (ถ้ำมี)
สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 6.2 พร้อ มทั้ งเขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู่ และเบอร์โทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ได้ ไว้ ด้ านหลั ง โดยผู้ จั ด จ าหน่ า ย
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หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกัน การ
จาหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)”
6.7.1.4 กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อ สำหรับ กำรจองซื้อ ส ำหรับ กำรกรอกใบจองซื้ อ
เท่ำนั้น ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ
6.7.1.3 มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่เวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ] ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านระบบ
ออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชาระค่าจองซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ าย และ/หรือ ผู้ จั ด จาหน่ า ยและรับ ประกั น การจาหน่ าย ผู้ จ องซื้ อไม่ ต้ อ งน าส่งใบจองซื้ อ หรือ เอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ยกเว้นการชาระเงินเป็นเงินโอน จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน

6.7.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและดาเนินการตามข้อ 6.7.1.4 แล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1.1 – 6.7.1.4
6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
6.7.2.1 วิธีกำรจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณ ของผู้จั ดจาหน่ายจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็ น
จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือ
ชื่อหากผู้ จองซื้อเป็น นิติบุ คคล ใบจองซื้ อหุ้น จะต้องลงนามโดยผู้มี อานาจลงนามผูก พัน ของนิติ บุค คลนั้ นพร้อ ม
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดใน
เอกสาร ดังต่อไปนี้
- ใบจองซื้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์ ม การรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ตามที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์กาหนด (ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบ
ข้อ เท็ จ จริงเกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ ด าเนิ น การ
จัดทาแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย หรือกับบริษัทหลักทรัพย์อื่น ก่อนการจองซื้อแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทา
แบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
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KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก) โดยลงนามยืนยัน
ในเอกสารการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้

 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรั บรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนที่ ยั งไม่ ห มดอายุ ข องผู้ เยาว์ (ถ้ า มี ) และแนบส าเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง

 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่ ห มดอายุ พร้ อ มลงนามรับ รองส าเนาถู ก ต้ อ ง (กรณี ผู้ จ องซื้ อ เป็ น ผู้ เยาว์ จะต้ อ งแนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้ อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุ คคลนั้น และประทับ ตราสาคัญ ของนิ ติบุ คคล (ถ้ามี ) และแนบสาเนาบั ตรประจาตั ว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุ คคลที่ จดทะเบียนในต่ างประเทศ : สาเนาหนังสื อสาคัญ การจัดตั้ ง
บริษัท(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดง
ความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญ
ของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สาเนาเอกสารทั้ งหมดต้ อ งได้ รับ การรับ รองลายมื อ ชื่อ โดยเจ้ าหน้ า ที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณี ที่ มี การมอบอานาจให้ Custodian จองซื้ อหุ้ น แทน : ต้อ งมี ห นั งสื อมอบอ านาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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 ในกรณี ผู้จองซื้อที่ป ระสงค์ ฝากหุ้นในบัญ ชีของบริษั ทผู้อ อกหลักทรัพ ย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติ ม
ในใบจองซื้ อ ในส่ ว น “ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สาหรั บ การดาเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบ
จองซื้ อ ในส่ ว น “ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ส าหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และใน “คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูล
ตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย
(2) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการ
จองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้
จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ ต้องกรอกข้อมู ลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้ องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary)ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย โดยปฏิบัติดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
แจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้นวิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และ
แจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย
หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 ต้อง
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี
เกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธี เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัด จาหน่ายและรับประกัน การจัดจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็นต้น

หน้า 3.0 - 18

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จำกัด (มหำชน)

 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เมื่อ
รับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจอง
ซื้อผ่านระบบผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะ
แสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการ
จองซื้อผ่านระบบ
ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติม
สาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสามารถ
ทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
6.7.2.2 ระยะเวลำในกำรจองซื้อ: โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
-

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.0016.00 น ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ]

-

กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ [  ]

6.7.2.3 วิธีกำรชำระค่ำจองซื้อ ผูจ้ องซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดังนี้

(1) ผู้จ องซื้ อจะต้ องช าระเงินค่ าจองซื้ อครั้ง เดี ย วเต็ ม ตามจ านวนที่ จ องซื้ อ โดยช าระเป็น เงิน โอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงิน ที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้
เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าภาระผูก พันโดยอัตโนมัติและระบบ
การโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ
(2)

ในกรณี ที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้อ งชาระ
ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเข้าบัญชีของผู้จัดการการจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือผู้จอง
ซื้อที่ มี บัญ ชีจองซื้อ แต่ไม่ สามารถช าระเงินค่ าจองผ่ านระบบเงิน โอนอัต โนมั ติ (หรือ ที่เรียกว่า
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“Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ เงิ น ที่ ฝ ากอยู่ กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่นๆ ผู้จ องซื้อสามารถชาระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้

 หากทาการจองซื้อในวันที่ [  ] ระหว่างเวลา 9.00 น.-16.00 น. และในวันที่ [  ] ผู้จอง
ซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์
ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทา
การ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่จอง โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ [  ] หรือ [  ]
และชื่ อเจ้ ำของเช็ คต้ อ งเป็ น ชื่อ เดี ยวกั บชื่ อ ผู้จองซื้อ เท่ ำนั้ น และหากชาระเป็ น
แคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ [
]

 หากทาการจองซื้อภายหลังเวลา 12.00 – 16.00 น. ของวันที่ [  ] หรือ จองซื้อในวันที่
[  ] ระหว่างเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็ม
จานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น
สาหรับการชาระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น
“บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เพื่อกำรจองซื้อหุ้นของลูกค้ำ”
-

ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.
1 เป็ นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรเอง (ถ้ำมี)
สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมใน
ส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้า “บัญ ชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บิ สซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด
(มหาชน)”
6.7.2.4 กำรน ำส่งเอกสำรประกอบกำรจองซื้ อ สำหรับ กำรจองซื้อ ส ำหรับ กำรกรอกใบจองซื้ อ
เท่ำนั้น ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 6.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2.3 มายื่นความจานงขอ
จองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรั พย์ตามข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ [  ] และเวลา 9.00 - 12.00 น. ของวันที่ [  ] ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชาระค่าจอง
ซื้อผ่านเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
ยกเว้นการชาระเงินเป็นเงินโอน จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน
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6.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและดาเนินการตามข้อ 6.7.2.4 แล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2.1 – 6.7.2.4
6.8 กำรจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำย
6.8.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลั กทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดุลยพินิจของผู้จัด
จาหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือการ
มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เป็นต้น
6.8.2 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
6.9 วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นโดยไม่มี
ดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น
เข้าบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบั ญ ชีที่ผู้จองซื้อหุ้น แจ้งไว้
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื้อในกรณี ที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธ นาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือหรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบ
จองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 10 วัน
ทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอน
เงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์รายที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดดังกล่าว จนถึง
วันที่สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซือ้ หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
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ใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบั ญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือ การโอนเงิน
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น จะคืนเงินค่าจองชื้อหุ้นสาหรับ
การจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับการ
จัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น
ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงิน
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียด
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้ น หรือจ่ายเป็น
เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็ บเช็คต่าง
สานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้ อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มี
หน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดดังกล่าว จนถึง
วันที่สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซือ้ หุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือ การโอนเงิน
เข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อ
ความผิดพลาดดังกล่าว

6.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม่
สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็ คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็ บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อ
ต้องติดต่อขอรับเช็คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 10 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆจากผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
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ทั้ งนี้ หากผู้ จ องซื้ อ หุ้ น ไม่ ได้ รับ การจั ด สรรหุ้ น อั น เนื่ อ งมาจากการปฏิ บั ติ ผิด เงื่อ นไขการจองซื้ อ ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ หุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญ ชีที่ ผู้จองซื้อหุ้ นแจ้งไว้
ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จอง
ซื้อในกรณี ที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จ องซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อ
ปี โดยค านวณจากจ านวนเงิน ค่ า จองซื้อ หุ้ น ที่ ไม่ ได้ รับ การจัด สรรนั บ จากวัน ที่ พ้ น ก าหนดระยะเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่
ผู้จองซื้อ หุ้น แจ้งไว้ หรือ โอนเงินผ่ านบั ญ ชี ธนาคารของผู้จ องซื้อ หรือส่ งเช็ ค คืน เงิน ค่าจองซื้ อหุ้ น ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาด
ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญ
หายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ

(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือว่า
ผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที

(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่
เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้
จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรัพ ย์ ที่ รับ จองซื้ อ หุ้ น จากผู้ จ องซื้ อ หุ้ น ที่ ย กเลิ ก การจองซื้ อ หลั ก ทรัพ ย์ ดั ง กล่ า วจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดยโดยการโอน
เงิน ค่ าจองซื้ อ หุ้ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ จ องซื้ อ หุ้ น ผ่ า นระบบการโอนเงิ น อั ต โนมั ติ (หรือ ที่ เรีย กว่ า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่
ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชี
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ธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่ อที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ นับ
จากวั น ปิ ด การจองซื้ อ หรื อ นั บ แต่ วั น ที่ เกิ ด เหตุ ก ารณ์ ต าม (ข) โดยผู้ จ องซื้ อ จะเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็ บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้า
มี)
ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
โดยค านวณจากจานวนเงิน ค่าจองซื้ อหุ้ นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้น กาหนดระยะเวลา
ดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มี
การโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่
ผู้จ องซื้อ หุ้ นแจ้งไว้ หรือโอนเงิน ผ่ านบั ญ ชีธ นาคารของผู้จ องซื้ อ หรือ ส่งเช็ คคื น เงิน ค่ าจองซื้อ หุ้ น ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้ว
โดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาด
ในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือการโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการสูญ
หายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.10 วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่
เป็นนายทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถ
ใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้
จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ อนุญ าตให้หุ้นสามัญ ของบริษั ท
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังต่อไปนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้อง

ตรงกับชื่อ เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ ผู้จอง
ซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมี
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หุ้นสามัญที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อ ภายใน 7 วัน
ทาการนับ จากวันปิดการจองซื้ อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพ ย์นั้ นจะบันทึกยอดบัญ ชีจานวนหุ้ น
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สามัญ ที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณี นี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญ ที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรร
ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญตาม
จานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญ ชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้ แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญ ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพ ย์ ฯ
อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้น
สามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับ
ฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ การ
ถอนหุ้นสามัญ ที่ฝากไว้ในบั ญ ชีของบริษัท ผู้ออกหลักทรัพ ย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการ
ดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่
หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวันแรก
6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้ จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรัพ ย์ จ ะส่ ง มอบใบหุ้ น ตามจ านวนที่ ได้ รับ การจั ด สรรให้ แ ก่ ผู้ ที่ ได้ รั บ การจั ด สรรทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณีนี้
ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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