บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1. รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จานวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก
ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.1 ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ผู้เสนอขายหลักทรัพย์
: บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย
: 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้นที่ 16 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร 10500
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: 100,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียก
ชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้
: 0.50 บาทต่อหุ้น
ราคาเสนอขาย
: 2.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: 290,000,000 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
: 20 – 22 กรกฎาคม 2559
1.2 สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 100,000,000 หุ้นในครั้งนี้มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้
1) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์

88,200,000

หุ้น

2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท

11,800,000

หุ้น

100,000,000

หุ้น

รวมทั้งสิ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจใน
การเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภทเพื่อให้การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ประสบความสาเร็จใน
การขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เพราะหุ้นที่จัดสรรในการเสนอ
ขายครั้งนี้มีไม่พอสาหรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ให้แก่นักลงทุน
ซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
(ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
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“ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์” หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่
เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ
ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ
ผู้ให้การสนับสนุนด้ านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่ มีอุปการคุ ณของผู้จั ดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วม
ฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัท และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจา
หน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือ
จากการจองซื้อทั้งหมด
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่าย หรือบุคคลที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าในอนาคตที่
จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง นักลงทุนสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
1) ธนาคารพาณิชย์
2) บริษัทเงินทุน
3) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน 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
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“ผู้มีอุปการคุณของบริษัท” หมายถึง
1) บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือ ให้ความช่วยเหลือในทางใด ๆ ไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมต่อบริษั ท รวมถึง บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ มีความสัมพันธ์อันดี กับบริษัท เช่น ผู้ที่ มี
ความสาคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา บริษัทคู่ค้า ผู้จัดหาสินค้า/บริการ (Supplier) ผู้จัดหาแหล่งเงินทุน สถาบัน
การเงินที่ติดต่อ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อ
ในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทต่อไปในอนาคต
รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าว
3) บุคคลธรรมดา และ/หรื อนิติ บุ คคลที่ บริ ษัท พิ จารณาแล้ว ว่ าสามารถท าคุ ณประโยชน์ ให้ความช่ วยเหลื อ ให้
คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแก่บริษัทในการประกอบธุรกิจ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้น
ใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มีอานาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งในปัจจุบันและ
ในอนาคต
4) บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบุคคลดังกล่าว
ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามข้อ 1 - 4 ข้างต้น จะต้องจองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ทั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้ จะมีการ
ดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขใน
การจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออก
ตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญของบริษัทที่เสนอขายจานวน 100,000,000 หุ้น มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัททุกประการ
1.4 ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทได้ยื่น
คาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 ให้
พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จากัด(“APM”) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัตขิ องบริษทั แล้วมีความเห็นว่า บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญ
หรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3)
เรื่องการกระจายการถือหุ้น รายย่อย โดยภายหลั งจากที่บริ ษัทได้ จาหน่ ายหุ้น สามั ญ ต่อผู้ มีอุปการคุณ ของผู้ จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว
และบริษัทจะดาเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
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1.5 ข้อมูลอื่นๆ
ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ.2558
หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาที่กาหนด และข้อบังคับอื่นที่
เกี่ยวข้อง บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัท
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน นาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็นหุ้น จานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้ว
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกาหนดระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ โดยภายหลังจากวันที่หุ้นของบริษัททาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบ 6 เดือน บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขาย
ดังกล่าวสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ ถูกสั่งห้ามดังกล่าว
และเมื่อครบกาหนด 1 ปี ให้บุคคลที่ถูกสั่งห้ามขายดังกล่าวสามารถขายหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งห้ามขายจานวนที่เหลืออีก
ร้อยละ 75 ได้
2. ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นของบริษัทให้โอนกันได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะกระทา
มิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจานวนเกินกว่า
ร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุ้นของบริษัทย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอน และได้มีการส่งมอบใบหุ้นฉบับดังกล่าวให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นดังกล่าวนั้นจะใช้ยันบริษัทได้ ต่อเมื่อบริษัทได้รับคาร้อง
ขอให้ลงทะเบียนการโอนหุ้น และจะใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อบริษัท
เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้บริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หากการโอน
หุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้บริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกาหนดราคาของหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
(Price to Earning Ratio: P/E Ratio) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขาย 2.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิ
(P/E Ratio) ประมาณ 49.8 เท่า โดยคานวณมาจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่ 1 เมษายน
2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 ซึ่งมีกาไรสุทธิเท่ากับ 23.28 ล้านบาท หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดที่เรียกชาระแล้วภายหลัง
การเสนอขายต่อประชาชนในครั้งนี้ (Fully Diluted) จานวน 400 ล้านหุ้น ได้เท่ากับ 0.0582 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ บริษัทจะนาหุ้น
สามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นที่เสนอ
ขายคิดเป็นอัตราส่วนลดร้อยละ 19.06 จากอัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในช่วงระยะเวลา 3
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 61.53
ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิดังกล่าวคานวณจากผลการดาเนินงานในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการ
ดาเนินงานและโครงการในอนาคต
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4. ข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
ในการพิจ ารณาข้อ มูลทางการเงิน ของบริ ษั ทจดทะเบี ย นเพื่ อเป็ นข้ อมู ลประกอบการประเมิ นราคาหุ้น ที่ เสนอขาย
เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหมือนกับบริษัท ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษัทได้นาบริษัทที่มีลักษณะการ
ประกอบธุรกิจที่ความใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท บางส่วนที่มีธุรกิจตัวแทนจาหน่ายเครื่องมือและอุปกรณ์
ทางการแพทย์ เ ป็น รายได้บ างส่ วน น ามาเปรีย บเทีย บอั ตราส่ว นราคาต่ อก าไรสุท ธิเ ฉลี่ ย ของบริษั ทจดทะเบี ยนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลักษณะ
ตลาดรองที่จด
ราคาเฉลี่ย* P/E เฉลี่ย** ราคาพาร์
บริษัท
การประกอบธุรกิจ
ทะเบียน/หมวดธุรกิจ
(บาท)
(เท่า)
(บาท)
บมจ. อี ฟอร์
แอล เอม

ตั ว แทนจ าหน่ า ยเครื่ อ งมื อ และ
อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ แ ละให้
บริการด้านเสริมความงาม

mai / บริการ

0.55

46.12

0.075

ที่มา : www.setsmart.com
หมายเหตุ : * เป็นราคาหุ้นถัวเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก คานวณโดยใช้มุลค่าการซื้อขายหารด้วยปริมาณซื้อขาย
** ราคาเฉลี่ยและ P/E คานวณจากข้อมูลการซื้อขายย้อนหลังตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

5. ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-

6. การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้น
ที่จัดสรร วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
หรืออุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและให้การเสนอขายหุ้น
ครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
6.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 และ ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15 ชั้น 21 ห้อง 2101 และชั้น 22 ห้อง 2202
อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700
โทรสาร 0-2635-1615
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6.2.2 ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรสาร 0-2287-6001
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย 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 แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2829-6999
โทรสาร 0-2829-6500
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
6.3 เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่าย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชน จานวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท โดยผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทประเภทรับประกันผลการ
จาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา
แต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้ง
นี้ โดยจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.9
เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่ง
รวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
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(ก) เมื่อบริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ

รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย์ หรือการเมืองทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญ
ในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ
(ง) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงาน
ราชการ สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย (Underwriting Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน การจัดจาหน่ายใช้สิท ธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจั ด
จาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละราย ตามรายละเอียดที่ระบุไว้
ในข้อ 6.9
6.3.2 ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
บริษัทตกลงจ่ายค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินประมาณ 8,700,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยจะชาระให้
ภายใน 7 วันทาการนับจากวันปิดการเสนอขายตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัท
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับทั้งสิ้น แบ่งออกเป็น
หุ้นที่เสนอขายจานวน 100,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท
หัก ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับ
จานวนเงินค่าหุ้นสุทธิที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้น
หมายเหตุ : * ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

290,000,000
17,846,400
272,153,600
2.722

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000
232,000
25,000
50,000
300,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์*
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าสาหรับการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน**
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
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ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
ค่าใช้จา่ ยในการจัดทาหนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย์
หมายเหตุ : * ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
** ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

8,700,000
5,250,000
3,239,400
17,846,400

บาท
บาท
บาท
บาท

6.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นของบริษัทได้ที่
สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้เมื่อ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขายในวันและเวลาทาการของผู้จัดจาหน่าย
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทสามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของ
ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ ตั้งแต่วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ในวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย
ทั้งนี้ ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวน์โหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ ผ่านเว็บไซต์ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ www.sec.or.th
6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะไม่จัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อยของตนเอง
และผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการ
ในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะไม่จัดสรร
หุ้นที่เสนอขายให้แก่บุคคลที่บริษัท ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่าอัตรา
ที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่องการจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่
ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557
(รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด
การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้จานวน 100,000,000 หุ้น แบ่งการจัดสรรออกเป็น 2 ส่วน คือ (1)
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จานวน 88,200,000 หุ้น และ (2) เสนอขายต่อผู้มีอุปการ
คุณของบริษัท จานวน 11,800,000 หุ้น ทั้งนี้สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไป
ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
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อย่ างไรก็ ต าม ผู้จั ด การการจั ด จาหน่า ยและรับ ประกั นการจ าหน่ าย ขอสงวนสิท ธิใ นการใช้ ดุ ลยพิ นิจ ในการ
เปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จใน
การขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผย
สารสนเทศ การรายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ” พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 88,200,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่า ย
หลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ
6.7.1 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่
กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของผู้มีอุป
การคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญจานวน 11,800,000 หุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะทาการจัดสรรให้แ ก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อย
เท่าใดก็ได้ หรือปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อปฏิบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนตามข้อ
6.7.2 และหากยอดการจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นสามัญของ
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หุ้นส่วนที่เหลือจากความต้องการของบุคคลตามข้อ 6.6.1 และ 6.6.2 ให้จัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1
6.7 วันและวิธีการจองและชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
6.7.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
6.7.1.1 วิธีการจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็น
จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผูจ้ องซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ 3 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติ
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บุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้จอง
ซื้อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ใบจองซื้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลู กค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ก่อนการ
จองซื้อแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และแบบประเมินประเภท
ความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก โดยลงนามยืนยันในเอกสารการจองซื้อ
และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
 ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ ระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ ข องผู้ เ ยาว์ (ถ้ า มี) และแนบสาเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่ ห มดอายุ พร้ อ มลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ ง (กรณี ผู้จ องซื้ อ เป็ น ผู้ เ ยาว์ จะต้ อ งแนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลง
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นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จัดทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบ
จองซื้ อ ในส่ ว น “ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สาหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และใน “คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูล
ตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย
(2) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
ระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย
ไซรัส จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผู้
จัด จ าหน่า ยและรั บ ประกั น การจั ด จ าหน่ า ย ซึ่ง ผ่ า นขั้น ตอนการรู้ จั กลู ก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ก่อนการจองซื้อ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ โดยผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ
ของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าวใน
ระบบออนไลน์ โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบ
เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ต้ องจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสาร
สรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละราย
กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
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(3) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อ
หุ้นผ่านระบบนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์
โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แอพเพิ ล เวลธ์ จ ากั ด (มหาชน) และ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่น ๆ
กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทา
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อ
ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ ยวกับกฎหมายว่า
ด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และ
ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซือ้ ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบ
จองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ต้องจัดให้มีหนังสือชี้ชวน และเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยปฏิบัติดังนี้
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องแจ้งการจัดสรรจานวน
หุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย
จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อ
สามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ผ่านเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจัดจาหน่าย หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระ
โดยวิธี ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกั นการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนดังกล่าว
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 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2 เมื่อรับคายืนยันพร้อม
รายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จัดจาหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้
แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
ทั้ง นี้ วิธี ปฏิ บั ติก ารจองซื้อ ให้ เป็ น ไปตามรายละเอีย ด หรือ ขั้น ตอนที่ผู้จัด จาหน่า ยแต่ละรายก าหนด
เพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
อย่างไรก็ตาม หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบโทรศัพท์บันทึกเทปได้ ผู้จองซื้ อ
สามารถทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
6.7.1.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ : ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน และ
สาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 และ/หรือ ผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.2
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้ อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และ เวลา 9.00 – 15.30 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
- กรณีจองซื้อผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่
เวลา 9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และ เวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่ 22
กรกฎาคม 2559
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และ เวลา 9.00 – 12.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม
2559
6.7.1.3 วิธีการชาระค่าจองซื้อ : ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดย
วิธีการชาระเงินมีดังนี้
(1)

ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระด้วยระบบตัดเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทา
ได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ได้
ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้ตัดเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบการตัดเงิน
อัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(2)

ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้ อจะต้องชาระ
ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซือ้ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่าน Bill Payment เข้าบัญชีของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment มายัง
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(3)

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดาเนินการโอนเงินของยอดจอง
ซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อไป
ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 หรือผู้จองซื้อที่มี
บัญชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชาระเงินค่าจองผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ได้ หรือมีความ
ประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซือ้
ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยสามารถชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่
จอง โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 21 – 22 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น ห้าม
ชาระโดยใช้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
สาหรับการชาระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.
1 เป็นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก โดยต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารที่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายกาหนดเท่านั้น และระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้
ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)

สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือ ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้น
สามัญ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)”
6.7.1.4 การนาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อสาหรับการจองซื้อสาหรับการกรอกใบจองซื้อ
เท่านั้น : ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.7.1.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้ นตาม
ข้อ 6.7.1.3 มายื่นความจานงขอจองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ตั้งแต่
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และเวลา 9.00 -15.30 น. ของวันที่ 22
กรกฎาคม 2559 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) และผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่ชาระค่า
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จองซื้อผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงิน
ที่ฝากอยู่กั บผู้จัดการการจัด จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย และ/หรือ ผู้จัด จาหน่ายและรับประกันกา ร
จาหน่าย ผู้จองซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ยกเว้นการชาระเงินเป็นเงินโอนผ่าน Bill
Payment จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment
6.7.1.5 เงื่อนไขอื่นๆ : ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.1.1 – 6.7.1.4
6.7.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
6.7.2.1 วิธีการจองซื้อ : ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าเป็น
จานวน 1,000 หุ้น และทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นสามารถจองซื้อหุ้นสามัญได้ 2 ช่องทาง ดังต่อไปนี้
(1) การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อ (Hard Copy)
ผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมือชื่อหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติ
บุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ โดยผู้
จองซื้อต้องกรอกรายละเอียดในเอกสาร ดังต่อไปนี้
- ใบจองซื้อหุ้นสามัญ
- แบบฟอร์มการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD)
- แบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test)
ยกเว้นกรณีผู้จองซื้อที่เคยผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เ หมาะสม (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจัดจาหน่าย ก่อนการจองซื้อแล้วในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ไม่ต้องทาแบบการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงในการลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) อีก โดย
ลงนามยืนยันในเอกสารการจองซื้อ และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือ สาเนาบัตร
ข้าราชการ หรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจอง
ซื้อทุกฉบับ (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ระบุ
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบ
สาเนาบั ต รประจ าตั ว ประชาชนที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ ข องผู้ เ ยาว์ (ถ้ า มี) และแนบสาเนาบั ต ร
ประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม)
และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง
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 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยัง
ไม่ ห มดอายุ พร้ อ มลงนามรั บ รองสาเนาถู ก ต้ อ ง (กรณี ผู้จ องซื้ อ เป็ น ผู้ เ ยาว์ จะต้ อ งแนบ
หลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย) โดยลายมือชื่อนั้นจะต้อง
ตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ สาเนาบัตร
ประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับบริษัท หรือหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้
สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรอง
ความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian (และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีผู้จองซื้อที่ประสงค์ฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ (Issuer Account)
สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 6.10.2 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม
ในใบจองซื้อในส่วน “ข้อมูลเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” ส่วนผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคล จะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติมในใบ
จองซื้ อ ในส่ ว น “ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สาหรั บ การด าเนิ น การตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และใน “คารับรองสถานะนิติบุคคลและคายินยอมเปิดเผยข้อมูล
ตาม FATCA” เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติมด้วย
(2) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัด
จาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่ มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชี
ประเภทอื่น ๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้า
และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
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(Suitability test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการจองซื้อ ในช่วง
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษี
บุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act :
FATCA) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย จะต้องมีการควบคุมดูแลการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศกึ ษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้
จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมทั้งไม่ต้องแนบเอกสารใด ๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ต้องจัดให้มีหนังสือชี้
ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย 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 ตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชีช้ วน
หรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์(Executive Summary) ยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้
ชวนดังกล่าว
 ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 เมื่อ
รับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อ
ผ่านระบบผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อ
ผ่านระบบ
ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียด หรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1 กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตน
อย่า งไรก็ต าม หากผู้จ องซื้ อไม่ สามารถดาเนิ นการจองซื้ อผ่า นระบบโทรศัพท์ บัน ทึกเทปได้ ผู้จองซื้ อ
สามารถทาการจองซื้อตามวิธีกรอกใบจองซื้อได้
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6.7.2.2 ระยะเวลาในการจองซื้อ: โดยผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางดังกล่าวได้ที่สานักงาน และ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่าย ตามข้อ 6.2.1
- กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.0016.00 น ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และเวลา 9.00 -15.30 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2559
- กรณีจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา
9.00 – 16.00 น. ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และเวลา 9.00 -12.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม
2559
6.7.2.3 วิธีการชาระค่าจองซื้อ ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยวิธีการ
ชาระเงินมีดังนี้
(1)

ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระด้วยระบบตัดเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝาก
อยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบตัดเงินอัตโนมัติจะกระทาได้
เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2.1 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้ตัดเงินเพื่อชาระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติและระบบ
การตัดเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับแล้วในวันจองซื้อ

(2)

ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายตัดเงินจากระบบตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่าน Bill Payment เข้าบัญชีของ
ผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงิน ผ่าน Bill Payment
มายังผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์

(3)

ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้มีบัญชีจองซื้อกับผู้จัดการการจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 หรือผู้จอง
ซื้อ ที่มี บัญ ชี จองซื้ อ แต่ไม่สามารถชาระเงิน ค่า จองผ่า นระบบตัด เงิน อัต โนมั ติ (หรือ ที่ เรี ยกว่ า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ได้ หรือมีความประสงค์จะชาระเงินค่าจองในวิธีอื่น ๆ ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจานวนที่จองซื้อ โดยสามารถชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เช็ค หรือ
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จาก
สานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่วันเดียวกับวันที่
จอง โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่านั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟ ให้ลงวันที่ภายหลัง
วันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับแต่ไม่เกินวันที่ 20 กรกฎาคม 2559
 หากทาการจองซื้อในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น
ห้ามชาระโดยใช้เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
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สาหรับการชาระเงินด้วยการโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น ชื่อบัญชี
“บมจ. หลักทรัพย์ฟิลลิป (ประเทศไทย) เพื่อการจองซื้อหุ้นของลูกค้า”
- ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
- ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ Ref.
1 เป็นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทย
พาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น กรุณาระบุหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคารเอง (ถ้ามี)
สาหรับการชาระเงินค่าจองซื้อเป็นเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟต์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่
ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 จะเป็นผู้ทาการโอนเงินของยอดซื้อรวม
ในส่วนที่ตนจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเข้า “บัญชีจองซื้อหุ้นสามัญ บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากั ด
(มหาชน)”
6.7.2.4 การนาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อสาหรับการจองซื้อสาหรับการกรอกใบจองซื้อ
เท่านั้น ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 6.7.2.1 พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 6.7.2.3 มายื่นความจานงขอ
จองซื้อและชาระเงินได้ที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
ของวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2559 และเวลา 9.00 - 15.30 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 ยกเว้นผู้จองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพ ท์บั นทึ กเทป ที่ ชาระค่า จองซื้ อผ่ านระบบตัด เงิ น อัต โนมัติ (หรื อที่ เรี ยกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยู่กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ผู้จอง
ซื้อไม่ต้องนาส่งใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ ยกเว้นการชาระเงินเป็นเงินโอนผ่าน Bill Payment
จะต้องนาส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงินผ่าน Bill Payment
6.7.2.5 เงื่อนไขอื่นๆ: ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะ
ยกเลิกการจองซื้อหุ้นและขอรับเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุ้นของผู้จองซื้อรายที่กรอกข้อความ และดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.7.2.1 – 6.7.2.4
6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย
6.8.1 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งดุลย
พินิจของผู้จัดจาหน่ายจะพิจารณาจากปัจจัยได้แก่ ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่น ๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เป็นต้น
6.8.2 สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นสามัญที่เสนอขายแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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6.9 วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
6.9.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น จะคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น
โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อ
หุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้ นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ภายใน 5
วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้ น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้
จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุ้น หรือหรือจ่ายเป็นเช็ คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไ ว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดดังกล่าว จนถึงวันที่
สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น
ผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้ งไว้ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีก
ต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
6.9.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อหุ้น จะคืนเงินค่าจองชื้อหุ้น
สาหรับการจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้รับ
การจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อ โดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น
ผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ภายใน 5 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของ
ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้ น หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่ง
จ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุ
ไว้ในใบจองซื้อหุ้ นภายใน 10 วันท าการ นับ จากวั นสิ้นสุ ดระยะเวลาการจองซื้อหุ้ น โดยผู้จองซื้อจะเป็ น
ผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็ บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็ คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี)
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ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์รายที่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้น ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดดังกล่าว จนถึงวันที่
สามารถจัดส่งได้
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น
ผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้า
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ
หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้
จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีก
ต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้น หรือ การโอนเงินเข้าบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพย์ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาด
ดังกล่าว
6.9.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะคืนเช็ คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับ
การจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็ บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ คค่าจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อ
ต้องติดต่อขอรับเช็ คดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยเร็วและไม่เกิน 10 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซือ้ หุ้น ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ จาก
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ในการที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่มาติดต่อขอรับเช็คคืน
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อหุ้นไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยการโอนเงินค่าจองซือ้ หุ้นเข้า
บัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน 5 วันทา
การ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้จองซื้อ
ให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือ
จ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น โดยผู้จองซื้อจะ
เป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็ บเช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่าง
ธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณี ที่ ไม่สามารถคืน เงิน ค่ า จองซื้อ หุ้ น ให้ แ ก่ ผู้จ องซื้ อ หุ้ นได้ ภายในระยะเวลาดั งกล่ า ว ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5
ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้
หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
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ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื้อ หุ้น หรื อการโอนเงิน เข้า บัญ ชีซื้ อขายหลักทรัพ ย์ หรือ การสูญ หายในการจัด ส่ง เช็ ค ผู้ จัดจ าหน่า ย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.9.4 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเ กิ ดเหตุก ารณ์ ตามที่ ร ะบุ ใ นข้ อ 6.3.1 เงื่ อ นไขการจั ดจ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์แ ละผู้ จั ดการการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อ
ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อ
จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดั งกล่าวจะดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้น ๆ โดยโดยการโอนเงินค่าจองซื้อหุ้น
เข้าบั ญชีธนาคารของผู้ จองซื้ อหุ้นผ่ านระบบการตัดเงินอั ตโนมั ติ (หรือที่เ รียกว่ า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้ ภายใน
5 วันทาการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อในกรณีที่ผู้
จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุ้น หรือจ่ายเป็นเช็ คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อหุ้นตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 10 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหรือนับแต่วันที่เกิด
เหตุการณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็ บ
เช็คต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี)
ในกรณีที่ ไม่ สามารถคื น เงิน ค่ า จองซื้ อ หุ้น ให้ แก่ ผู้จ องซื้ อ หุ้ นได้ ภายในระยะเวลาดั งกล่ า ว ผู้ จั ด จา หน่ า ย
หลักทรัพย์รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดระยะเวลาดังกล่าว
จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นเข้าบั ญชีธนาคารของผู้จองซื้อหุ้นผ่านระบบการตัดเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโอนเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทบัญชีที่ผู้จองซื้อหุ้นแจ้งไว้
หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใด ๆ อีกต่อไป หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้
จองซื้อ หุ้น หรื อการโอนเงิน เข้า บัญ ชีซื้ อขายหลักทรัพ ย์ หรือ การสูญ หายในการจัด ส่ง เช็ ค ผู้ จัดจ าหน่า ย
หลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าที่เป็นนาย
ทะเบียนหุ้นให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อสามารถใช้
บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้
จองซื้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัท
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้นสามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้ งนี้ ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี
ดังต่อไปนี้
6.10.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์ขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ โดยผู้จอง
ซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อ ขายหลักทรัพย์อยู่
กรณี นี้ บริ ษั ท จะด าเนิ น การน าหุ้ น สามั ญ ที่ได้ รั บ จั ด สรรฝากไว้ กั บ “บริ ษั ท ศู น ย์ รั บฝากหลั ก ทรั พ ย์
(ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่
บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการนับ
จากวันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผู้จอง
ซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทดาเนินการตามข้อ 6.10.1 ชื่อของผู้จองซื้อในใบจองจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว
มิฉะนั้นแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อตามข้อ 6.10.3 แทน
6.10.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์ที่จะฝากหุ้นของตนเองไว้ในบัญชีของบริษัท
ผู้ออกหลักทรัพย์โดยผ่านศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้รับการ
จัดสรรฝากไว้กับศู นย์รับฝากหลักทรัพ ย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึก ยอดบัญชีจานวนหุ้ น
สามัญตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600
ในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ ภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจอง
ซื้อ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ได้
หลังจากที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
จะต้องถอนหุ้นสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 โดยผู้จองซื้อสามารถ
ติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามัญตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้อง
ใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้
ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันแรก
6.10.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในชื่อของผู้จองซื้อ บริษัทโดยศูนย์รับฝาก
หลั ก ทรั พ ย์ จะส่ ง มอบใบหุ้ น ตามจ านวนที่ได้ รั บการจัด สรรให้ แ ก่ผู้ที่ ได้ รั บ การจั ดสรรทางไปรษณี ย์
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ลงทะเบียนตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นภายใน 15 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อ ในกรณี
นี้ ผู้จองซื้อจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น
ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญของบริษัทได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
ตามข้อ 6.10.3
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