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1

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี
จํากัด (มหาชน) จํ านวน 74,999,599 หุน มูลคาที่ ตราไวหุนละ1.00 บาท คิดเป นรอ ยละ 25 ของจํานวนหุ น ที่
จําหนายไดทั้งหมดของบริษัทฯภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ดังนี้
1.1.1 หุนสามัญเพิ่มทุนเสนอขาย โดย บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนที่เสนอขาย

: 74,999,599 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดยแบงเปน
(1) การเสนอขายตอประชาชนจํานวน 70,378,600 หุน คิดเปน
ร อ ยละ 23.46 ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมด
ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
(2) การเสนอขายต อ กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งานของ
บริษัทฯ จํานวน 4,620,999 หุน คิดเปนรอยละ 1.54 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไว

: 1.00 บาทตอหุน

ราคาเสนอขายตอประชาชน

: 16.00 บาทตอหุน

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 1,199,993,584 บาท
ระยะเวลาเสนอขาย
1.2

: 24 - 26 สิงหาคม 2559

สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 74,999,599 หุน โดยบริษัทฯ ในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยหรือ
ประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจากจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขายในครั้งนี้มีจํานวนจํากัด ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอ
ขายหุนสามัญ มีดังนี้
•
•
•
•

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
เสนอขายตอกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ
รวมทั้งหมด

จํานวน (หุน)
: 56,249,700
: 14,128,900
: 4,620,999*
: 74,999,599
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สัดสวน (%)
75%
22%
3%
100%

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
หมายเหตุ :* ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ไดจัดสรรหุนแกกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนรวมไมเกิน 4,621,000 หุน หากมีหุนที่เหลือจากการจอง
ของกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานดังกลาวใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวพรอมกับหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่จะเสนอขายแกประชาชน อยางไรก็ตามกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ 1 ทาน จะจองซื้อหุนสามัญ
เปนเศษหุนสามัญ จํานวน 99 หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน 100 หุน รายละเอียดตามขอ 6.6.3

“ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย” หมายถึง ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา และ / หรือ นิติบุคคล
ทั่วไปที่เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลูกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดาน
วาณิชธนกิจ ลูกคาที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูให
คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการ
คุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอใน
อนาคต และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือ ผูบริหาร และ/หรือ พนักงานของบุคคลขางตนที่
จองซื้อหุนผาน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของตนเอง รวมทั้งผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการใน
การจัดจําหนายหลักทรัพย มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย และ
รับประกันการจําหนายจะรวมถึง นักลงทุนประเภทสถาบันที่เคยเปน หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตองการชักชวนใหเปน
ลูกคาในอนาคต ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 6.2.1 ดวย
“นักลงทุนประเภทสถาบัน” หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังตอไปนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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ทั้งนี้ ผูลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 เทานั้น ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 6.7.1 และการจัดสรรหุนใหแกผูลงทุนประเภทสถาบันอยู
ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.6.1
“ผู มี อุ ปการคุ ณ ของบริ ษั ทฯ” หมายถึง ผู จ องซื้อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติบุ ค คลทั่ วไปที่ มี
ความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัทฯและตอผูบริหารของบริษัทฯ และ ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ
ใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือทางออมแกบริษัท และตอผูบริหารของบริษัทฯ ไดแก ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา
สถาบันการเงินที่ติดตอ ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่จะติดตอในอนาคต (Potential) พนักงานของ
บริษัทใหญและบริษัทยอยหรือกิจการที่จะเขามารวมธุรกิจ เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพยที่ระบุไวในขอ 6.6.2 ทั้งนี้ไมรวมถึงการ
จัด สรรใหแ ก ผู บ ริ ห าร ผู ถือ หุน รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริ ษัท ใหญและผู ที่เกี่ย วของกัน ตามกํา หนดใน
ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภทหุนและใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการ
ขายสูงสุด
“กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัทฯ”
โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)
1.3

หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานของบริษัท

สิทธิ ประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทฯ ที่เสนอขาย จํานวน 74,999,599 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริ ษั ท ฯ จะนําหุนสามัญ เข าจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ หง ประเทศไทย ซึ่ง
บริษัทฯ ไดยื่นคําขอใหรับหุนสามัญและเอกสารของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยฯ
แลวตามเกณฑการรับหลักทรัพยดวยเกณฑกําไร (profit test) เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 และบริษัทหลักทรัพย ธน
ชาต จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัท
ฯ มีคุณสมบัติครบถวน ตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ.2558 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ ยกเวนคุณสมบัติ
เรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000
ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอย
กวา 1 หนวย การซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชนแลว จะทําใหบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย และบริษัทฯ จะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพย
รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตอไป
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 3

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

1.5

ขอมูลอื่น
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพย
ในระยะเวลาที่กําหนด และขอบังคับอื่นที่เกี่ยวของ กําหนดใหบริษัทฯ สั่งหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ
เสนอขายหุนตอประชาชนในครั้งนี้ หรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุน ในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55
ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูถือหุนที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายได
ในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่งหามดังกลาว หรือสามารถขายหุนสวนที่เหลืออีกรอยละ 75
ไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป

2

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนของบริษัทฯ ใหโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไม
เกินรอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จาํ หนายไดแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาว
ของบริษัทฯ เกินอัตราสวนขางตน บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายนั้นได การโอนหุนของบริษัทฯ
ยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน และไดมีการสง
มอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทฯ ไดตอเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารอง
ขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอย
แลว เมื่อบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทฯ ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ได
รับคํารองขอ หากการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทฯ แจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จะเสนอขายในครั้งนี้ ไดทําการสํารวจความตองการซื้อ
(Book Building) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ โดยการตั้ง
ชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจอง
ซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย ธนชาต
จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายไดพิจารณากําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญ
ของบริษัทฯที่ราคา 16.00 บาทตอหุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อ
เขามา
4

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย

ราคาหุนสามัญของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้หุนละ 16.00 บาท คิดเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน
เทากับ 41.89 เทา ซึ่งคํานวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ตั้งแตที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30
มิถุนายน 2559 ซึ่งมีกําไรสุทธิ-สวนของบริษัทใหญเทากับ 114.59 ลานบาท เมื่อหารดวยจํานวนหุนสามัญที่ออกและ
ชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้เทากับ 300 ลานหุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.38 บาท
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 4

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ตอหุน โดยอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายดังกลาวคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 24.25 จากอัตราสวนราคา
ตอ กําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแ ห งประเทศไทยในหมวดธุรกิจการแพทย และมีการ
ประกอบธุรกิจที่คลายคลึงกับธุรกิจของบริษัทฯ คือโรงพยาบาลที่ใหการรักษาพยาบาลแกผูปวยทั่วไปและผูปวยภายใต
โครงการประกันสังคม ซึ่งไดแก บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด
(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาล ลาดพราว จํากัด (มหาชน) ในชวงเวลาระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแตวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
ถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีคาเทากับ 55.30 เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนดังกลาวคํานวณจากผล
ประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
บริษัท

ตลาดรองที่จด

รายไดรวมป 2558

ราคาเฉลี่ย
1/

P/E
(เทา)

ทะเบียน/หมวดธุรกิจ

(ลานบาท)

(บาท)

บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) : BCH

SET / การแพทย

5,854.61

12.14

51.43

บริษัท โรงพยาบาลจุฬารัตน จํากัด (มหาชน) : CHG

SET / การแพทย

3,178.83

3.01

58.96

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพราว จํากัด (มหาชน) : LPH

SET / การแพทย

1,255.70

9.52

55.53

ถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก

55.30

ที่มา : www.setsmart.com
หมายเหตุ :

5

1/

เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี–

6

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หุนสามัญและวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2

6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14, 18 และ 19
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8501
www.tnsitrade.com
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 5
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6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้แสควร
เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702
www.ktzmico.com
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน)
ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2231-3951
www.bualuang.co.th
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 175 ชั้น 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2680-1471 โทรสาร 0-2680-1014
www.asiaplus.co.th

6.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ที่ขายหุนในครั้งนี้ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปน
ผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯตอประชาชนทั่วไปจํานวน 74,999,599 หุน ในราคาหุน
ละ 16.00 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอนทั้งจํานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวใน
ข อ 6.9 เมื่ อ เกิ ด เหตุการณ ตางๆ ตามที่กํ าหนดไวในสั ญ ญาแตงตั้งผูจั ดจําหนา ยและรับประกัน การ
จําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่ไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะตลาด
หลักทรัพย หรือการเมือง ทั้งในประเทศและตางประเทศที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนาย
หุนในครั้งนี้

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 6
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(ค)

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

(ง)

เมื่อมีเหตุที่ทําใหสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือหนวยงาน
ราชการสั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอ
ขายได

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะ
เปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัด
จําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว
ในขอ 6.9
6.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 29,999,840 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
(VAT) โดยจะชําระภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขาย

6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทฯจะไดรับโดยประมาณ
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 74,999,599 หุน ในราคาหุนละ 16.00 บาท

1,199,993,584

บาท

29,999,840

บาท

1,169,993,744

บาท

หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ
6.4

15.60

บาท

50,000

บาท

1,025,095

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน

75,000

บาท

คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

50,000

บาท

150,000

บาท

29,999,840

บาท

70,000

บาท

5,000,000

บาท

36,419,935

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลเสนอขายหลักทรัพย

คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาธรรมเนียมการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ
(เชน คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย และคาโฆษณาประชาสัมพันธ)
รวมคาใชจายทั้งสิ้นประมาณ
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6.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายตามที่ระบุไว
ใน ขอ 6.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทํา
การของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและ
เวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 6.2.1
ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวน
โหลด (download) หนังสือชี้ชวนจากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ

6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง
ผูบ ริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท ใหญ บริษัท ยอยของตนเอง และผู ที่เกี่ยวของกับบุค คล
ดังกลาวและไม จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแ กบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย เวนแตบุคคล
ตองหามดังกลาวขางตนเปนกองทุนหรือนิติบุคคลที่เปนผูลงทุนสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1
สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหาม
มิใหจัดสรรหุน ตามประกาศคณะกรรมกํากับตลาดทุน ที่ทจ.40/2557 การจําหนายหลักทรัพยที่ออกใหมประเภท
หุนและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนของบริษัทที่ออกตราสารทุน มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2557
(รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั่วไป
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยสามารถนําสงใบจองซื้อและหนังสือชี้ชวน ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึง
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ระหวางวันและเวลาทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อความสะดวกในการ
เตรียมการจองซื้อ และการติดตอนักลงทุน ระบบออนไลน ระบบโทรศัพทบันทึกเทป หรือจัดสงใหกับผูจองซื้อ
โดยตรง
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจํานวน 56,249,700 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 14,128,900 หุน (3)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 4,620,999 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคล
ที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุน
ในแตละประเภทตามความเหมาะสม เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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6.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 56,249,700 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อของผูมีอุปการคุณของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 14,128,900 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ครบตามจํ า นวนที่ กํา หนดแล ว ผู จัด การการจั ด จํา หนา ยและรั บ ประกั น การจํ า หน าย ตามขอ 6.2.1
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ

6.6.3

หุนสามัญจํานวน 4,620,999 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559ไดมีการจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนแกกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงาน ของบริษัทฯ รวม 4,620,999 หุน หากมีหุนที่เหลือจากการ
จองของกรรมการ ผูบริหาร และ พนักงานดังกลาวใหเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกลาวพรอมกับหุน
สามัญเพิ่มทุนที่จะเสนอขายแกประชาชน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแกกรรมการและ
ผูบริหาร ดังนี้

ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

รายชื่อ

ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 200,000
ไมเกิน 100,000
ไมเกิน 100,000
ไมเกิน 100,000

รอยละของจํานวนหุน
ที่เสนอขายกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 4.33%
ไมเกิน 2.16%
ไมเกิน 2.16%
ไมเกิน 2.16%

รักษาการผูชวยผูอํานวยการดานบัญชีและการเงิน

ไมเกิน 100,000

ไมเกิน 2.16%

ผูจัดการฝายบัญชี

ไมเกิน 50,000

ไมเกิน 1.08%

ไมเกิน 2,250,000

ไมเกิน 48.69%

ตําแหนง

จํานวนหุน (หุน)

นายวชิระ วุฒิกุลประพันธ
ประธานกรรมการบริหาร
นายนพดล นพคุณ
กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร
นางพรทิพย วุฒิกุลประพันธ
กรรมการบริษัท,กรรมการบริหาร
นายจรูญศักดิ์ ศรีโภชนสมบูรณ
กรรมการบริษัท
นางสมร ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการบริษัท
นางสาวพิชญระพี ประสิทธิ์หิรัญ
กรรมการบริษัท
นางสาววิไลลักษณ อัญมณีรัตน ประธานกรรมการ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายศรัณย สุภัคศรัณย
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นายธีระศักดิ์ ณ ระนอง
กรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ
นางสาวสุภาพ เชี่ยวสาริกิจ
ผูชวยผูอํานวยการดานการพยาบาล
นางชุลีวรรณ วัชรกรโยธิน
ผูชวยผูอํานวยการดานเทคนิคบริการ
นายพลวัชร วุฒิกุลประพันธ
ผูชวยผูอํานวยการดานกฎหมาย

13 นางสาวศิริพร อานนทเสถียร
14 นายยอดชาย เลาะมุด
รวมทั้งหมด
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ทั้งนี้ กรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย จะตองทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มเปนเศษ
จํานวน 99 หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน 100 หุน
อยางไรก็ตาม หากยอดการจองซื้อหุนของกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2. ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอน
ครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
อยางไรก็ตาม สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 6.2.1. ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดก็ได
6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองหลักทรัพย
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2
กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 8.30 น.ถึง
เวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
o กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online)สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา
8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559
o กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา 8.30 น.
ถึงเวลา 19.00 น.ของวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 และตั้งแตเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26
สิงหาคม 2559

o

ทั้งนี้แลวแตผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละแหงจะกําหนดเปนอยางอื่น
6.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(1)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองจองซื้อ หุนขั้นต่ําจํานวน
1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการ
ซื้อหุน ดังตอไปนี้
(ก) การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน ผูจ องซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจอง
ซื้อ ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจอง
ซื้ อ หุนตองลงนาม โดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
นิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
(i) ผู จ องซื้ อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรื อ ในกรณี บั ต รประจํา ตั ว ประชาชนหมดอายุ ใ ห แ นบสํา เนาทะเบี ย นบ า น
ที่ มี เ ลขประจํา ตั ว ประชาชน13หลั ก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา ถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอม
จากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวรอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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(ii) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว ตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อ
หุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
(iii) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจอง
ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(iv) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Cretificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง (Affdavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวัน
จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูก ตอ งโดยผูอํา นาจลงนามของนิติบุค คลนั้น
และประทับ ตราสํ า คัญ ของนิต ิบ ุค คล (ถา มี) สํ า เนาเอกสารประกอบดัง กลา ว
ขา งตน ที่ล งลายมือ ชื่อ รับ รองสํา เนาถูกตอ งแลว ตอ งไดรับ การรับ รองลายมือ ชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เ อกสารดัง กลา วไดจัด ทํา หรือ รับ รองความถูก ตอ ง
และมีอ ายุไ มเ กิน 1 ปก อ นวัน จองซื ้อ พรอ มแนบสํ า เนาใบตา งดา ว หรือ สํา เนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แลว แตก รณี) ที่ย ัง ไมห มดอายุข องผู ม ีอํ า นาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(v) หากผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามขอ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นและไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุในขอ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอน
การจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตอง
แนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน
และชั ด เจนพร อ มลงลายมื อ ชื่ อ ให แ ก ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย เพื่ อ เป น เอกสาร
ประกอบใบจองซื้อ ทั้งนี้ ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละ
รายกําหนด ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย
ที่เกี่ยวของ
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โดยผู จ องซื้อ สามารถจองซื ้อ ผา นใบจองซื้อ หุน ไดที ่สํา นัก งานใหญห รือ สาขา
ของ ผูจัด จํา หนา ยหลัก ทรัพ ยต ามที่ร ะบุไ วใ นขอ 6.2 ภายในเวลาทํา การในชว ง
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้ง แตเ วลา 8.30 น. ถึง เวลา 17.00 น. ของวัน ที่ 24-26
สิงหาคม 2559
(ข)

การจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทาง
เว็บไซต ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางระบบออนไลน
ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ไดแก บริษัทหลักทรัพย
ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย
เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูที่มีบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทํา
การจองซื้อและไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนิน
การจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ( Suitability Test) กั บ ผู จั ด
จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย ภ ายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป ก อ นการจองซื้ อ แล ว โด ย
ผู จ ั ด จํา ห น า ย ห ลั ก ท รั พ ย จ ะ ต อ ง มี ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ า น ร ะ บ บ
ออนไลน ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ สามารถตรวจสอบตั ว ตนของผู จ องซื้ อ ได โ ดยใช
ชื่ อ ผู ใ ช (User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผู จ องซื้ อ ต อ งยื น ยั น ว า
ได ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของบริ ษั ท ฯ
และ/หรื อ เอกสารข อ มู ล สรุ ป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ ยอมรับความ
เสี่ ย ง และยิ น ยอมผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วน และ/หรื อ เอกสารข อ มู ล สรุ ป (Executive
Summary) ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยจะตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารขอมูลสรุปสรุป (Executive
Summary) ใน เว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจองซื้อสามารถซื้อ
ผานทางระบบออนไลนภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ

(ค)

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนํา
การลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทปซึ่ ง ได แ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได แ ก บริ ษั ท
หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) โดยยืนยัน
การจองซื ้อ ผา นโทรศัพ ทบ ัน ทึก เทป ทั ้ง นี ้ ผู จ องซื ้อ จะตอ งเปน ผู ที ่ม ีบ ัญ ชีซื ้อ ขาย
หลักทรัพยห รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จ ะทําการจองซื้อ และ
ได ผ า นขั้ น ตอนการรู จั ก ลู ก ค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
ลู ก ค า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
แ ล ะ ไ ด ดํา เ นิ น ก า ร จั ด ทํา แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร รั บ ค ว า ม เ สี่ ย ง
(Suitability Test) กั บ ผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย ภ ายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป
ก อ นการจองซื้ อ แล ว โดยผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 12
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การจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อจะตองยืนยัน
ทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ
และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ ยอมรับความเสี่ยง
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแก
ผูจองซื้อ ผานโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวน
เงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อ
สามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในหสังสือชี้ชวนผาน เว็บไซต
(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th

•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กั บ ผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย
หรื อ ชื่ อ ผู แ นะนํา การลงทุ น เปนตน

•

ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) ดังกลาว

•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จัดเตรียมใหโดยระบบจะแสดงขอมูลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนํา
การลงทุน วันและเวลาบันทึกการซื้อผานระบบ

โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) และระบบโทรศัพท
บันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.1 (1) (ก) พรอมแนบเอกสาร
ตามที่ระบุในขอ (i) - (v)ได
(2)

ผู จองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี้
•

การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟทตองทําการชําระระหวาง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตอง
สามารถเรียบเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกระเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 13
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•

•

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชี
ธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 กําหนด พรอมทั้งเขียน
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยหากชําระเปนเช็ค (เช็คสวน
บุคคล) ใหลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หากชําระเปนดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559
การชําระโดยเงิน โอนหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ดําเนินการได
ระหวางเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม
2559 พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอน
และหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
การชําระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดําเนินการไดระหวางเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00
น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบเงิน โอนอัตโนมัติจ ะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ ที่
ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว
ในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตอง
ชําระโดยคาจองซื้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยเทานั้น
กรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมได ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย

(3)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 6.7.1 (1) (ก)
ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดภายในเวลาทํา
การของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ภายในชวงระยะเวลาการจอง
ซื้อตั้งแตเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเวนผูจองซื้อผานทาง
ระบบออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 14
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(4)

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ
และผูจองซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงินโอนภายในเวลาทีกําหนดตามขอ 6.7.1 (2)

(5)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผูจองซื้อไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุน หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย

(6)

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไว
ในขอ 6.2 อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนภายหลัง

(7)

ผูจัดจําหนายแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ตอไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อประเภท บุคคลธรรมดาตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล ตอง
กรอกขอมูลในใบจองซื้อในสวน ” ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และ “ คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA
(FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุนเพิ่มเติมดวย
6.7.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
(1)

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวน
ทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนาม
โดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
(ก)

ผู จ อ ง ซื้ อ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ
พรอ มลงนามรับ รองสํ า เนาถูก ตอ งโดยผู ม ีอํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบ
ตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอานาจลงนาม
ของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(ข)

ผูจ อ ง ซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณหสนธิ
ขอบังคับและหนังสือรับรอง (Affdavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตอง
แลว ตองไดรับการรับรองลายมือ ชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทํา
หรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ปกอนวันจองซื้อ พรอมแนบสําเนาใบตาง
ดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ค)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปน
ผูดําเนินการจองซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษา
ผลประโยชน ดํ าเนิ น การจองซื้ อ แทนพร อ มแนบสํ า เนาเอกสารของผู ม อบอํ านาจ ทั้ ง นี้
เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดย
เอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือ
ผูดูรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)

(ง)

หากผู จ องซื ้อ เปน ผูที ่ม ีบ ัญ ชีซื้อ ขายหลัก ทรัพ ยห รือ เปด บัญ ชีอื ่น ๆ กับ ผู จ ัด การการ
จําหนายและรั บ ประกั น การจั ด จํา หน า ยตามข อ 6.2.1 และได ผ า นขั้ น ตอนการรู จัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่ อ ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผูจอง
ซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD ประกอบการจองซื้อ ทั้ง นี้ หากไมเปนไปตาม
เงื่อนไขที่กลาวมาขางตน ผูจองซื้อตองแนบเอกสารKYC/CDDที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถว น และชัด เจน พรอ มลงลายมือ ชื่อ ผูจ องซื้อ ใหแ กผูจั ด การการจัด จําหนายและ
รับประกันการจําหนาย เพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ

(2)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สานักงานใหญหรือสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ภายในเวลาทํา การของระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา
17.00 น. ของ วันที่ 24-26 สิงหาคม 2559

(3)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงิน ดังนี้
• การชํา ระโดยเช็ค หรื อ แคชเชีย รเ ช็ค (เช็คธนาคาร) หรือ ดราฟทตองทํา การชํา ระ
ระหวา งเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30
น.ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดย เช็ค หรื อ แคชเชีย รเ ช็ค (เช็ค
ธนาคาร) หรื อ ดรา ฟท ดัง กล าวจะต อ งสามารถเรี ย กเก็บ เงิ นจากสํ า นัก หัก บัญ ชีใ น
กรุง เทพมหานครไดภ ายใน 1 วัน ทํา การเทา นั้น ทั้ง นี้ การชํา ระเงิน คา จองซื้อ เปน เช็ค
แคชเชีย รเ ช็ค หรือ ดรา ฟท ใหข ีด ครอ มสั่ง จา ยบัญ ชีธ นาคารที่ผูจ ัด การการจัด จํา หนา ย
หลัก ทรัพ ยกํ า หนดพรอ มทั ้ง เขี ย นชื่ อ -นามสกุ ล และหมายเลขโทรศั พ ท ที่ ติ ด ต อ ได ไ ว
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•

•

•

ดานหลัง โดยหากชําระเปนดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไม
เกิน วันที่ 25 สิงหาคม 2559
ดําเนินการไดระหวางเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26
สิงหาคม 2559 พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียม
การโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงิน
ที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
การชําระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดําเนินการไดระหวางเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00
น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบเงิน โอนอัตโนมัติจ ะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ ที่
ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว
ในวันจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหน ายและรับประกัน การจํา หนา ยตัด เงิน จากระบบเงิน โอน
อัต โนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับ
ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยไมได ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จอง
ซื้อโดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยกําหนด
พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจดั การการจัดจําหนายหลักทรัพย

(4)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุน และเอกสารประกอบการจองซื้อใน ขอ 6.7.2 (1) พรอมเงินคาจอง
ซื้อตาม ขอ 6.7.2 (1) ห รื อ ห ลั ก ฐ า น ที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่ น ความจํานงขอ
จองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ได
ระบุไวในขอ 6.2.1 ภายในเวลาการจอง ซื้อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
นํา เช็ค แคชเชีย รเ ช็ค หรือ ดรา ฟท ของผูจ องซื้อ ทุก รายเขา บัญ ชีข องผูจัด การการจัด จํา หนา ย
หลักทรัพย เพื่อเรียกเก็บเงินและตัดสิทธิการจอง ซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ และผูจอง
ซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงินโอนภายในเวลาที่กําหนดตาม ขอ 6.7.2 (3)

(5)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อ
ที่ดําเนินการ ไมครบถวนตามขอ 6.7.2(1) – (4) หรือในกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของ
กฏหมาย

(6)

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยอาจ
กําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนภายหลัง
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่
600 ผู จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดา ต อ งกรอกข อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ในใบจองซื้ อ ในส ว น “ข อ มู ล
เพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจอง
ซื้อประเภทนิติบุคคล ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” และ “คํารับรองสถานะนิติบุคคล
และคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA (FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรองความถูกตอง
ของขอมูลเพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
6.7.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
(1)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน
1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการ
ซื้อหุน ดังตอไปนี้
(ก)

การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน ผูจ องซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจอง
ซื้อให ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจอง
ซื้อ หุนตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสาร ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
(i) ผู จ องซื้ อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรื อ ในกรณี บั ต รประจํา ตั ว ประชาชนหมดอายุ ใ ห แ นบสํา เนาทะเบี ย นบ า นที่
มี เ ลขประจํ า ตั ว ประชาชน13หลั ก หรื อ สํ า เนาเอกสารทางราชการอื่ นที่ มี เ ลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา ถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอม
จากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดาหรือผูแทน
โดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวรอาศัยอยูพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง
(ii) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว ตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อ
หุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
(iii) ผูจองซื้อประเภทบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจอง
ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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(iv) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง (Affdavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวัน
จองซื้อ พรอ มลงนามรับ รองสําเนาถูก ตอ งโดยมีผูมีอํานาจลงนามของนิติบุค คล
นั้น และประทับ ตราสํา คัญ ของนิติบุค คล (ถา มี) สํา เนาเอกสารประกอบดัง กลา ว
ขา งตน ที่ล งลายมือ ชื่อ รับ รองสํา เนาถูกตอ งแลว ตอ งไดรับ การรับ รองลายมือ ชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เ อกสารดัง กลา วไดจัด ทํา หรือ รับ รองความถูก ตอ ง
และมีอ ายุไ มเ กิน 1 ปก อ นวัน จองซื ้อ พรอ มแนบสํ า เนาใบตา งดา ว หรือ สํา เนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แลว แตก รณี) ที่ย ัง ไมห มดอายุข องผู ม ีอํ า นาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(v) หากผูจองซื้อเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 6.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นและไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับ ประกัน การจําหนาย ภายในระยะเวลาไมเ กิน 2 ป ก อ นการจองซื้อ ผู จองซื้ อ
ดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากไมเป นไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสารสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อใหแกผูจัดกการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เพื่อ
เปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานใหญหรือสาขาของ
ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ตามที ่ร ะบุไ วใ นขอ 6.2.1
ภายในเวลาทํา การในชว งระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้ง แตเ วลา 8.30 น. ถึง เวลา
17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
(ข)

การจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทาง
เว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 6.2.1 โดยผูจองซื้อ
จะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence:
KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กั บ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม เ กิ น 2 ป ก  อ น ก า ร จ อ ง ซื้ อ แ ล ว โ ด ย ผู  จัด การการจัด จํา หน ายและ
รับประกันการจําหนาย จะต อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการจองซื้ อ ผ า นระบบออนไลน
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ที่ รั ด กุ ม เ พี ย ง พ อ ส า ม า ร ถ ต ร ว จ ส อ บ ตั ว ต น ข อ ง ผู จ อ ง ซื้ อ ไ ด โ ด ย ใ ช ชื่ อ ผู ใ ช
(User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผู จ องซื้ อ ต อ งยื น ยั น ว า ได ศึ ก ษา
ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของบริ ษั ท ฯ และ/
หรื อ เอกสารข อ มู ล สรุ ป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ ยอมรับความเสี่ยง
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกลาว โดยผูจองซื้อ ไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ผูจั ดจําหนาย
หลักทรัพยจะตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารขอมูลสรุปสรุป (Executive Summary)
ใน เว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจอง
ซื้อ สามารถซื้อ ผา นทางระบบออนไลนข องผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ
(ค)

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนํา
การลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 6.2.1 โดยยืนยัน
การจองซื ้อ ผา นโทรศัพ ทบ ัน ทึก เทป ทั ้ง นี ้ผู จ องซื ้อ จะตอ งเปน ผู ที ่ม ีบ ัญ ชีซื ้อ ขาย
หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และไดผา นขั้น ตอนและรูจัก ลูก คา และตรวจสอบเพื่อ ทราบขอ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก คา
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ( Suitability Test) กั บ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน ร ะย ะเ วลาไม เ กิ น 2 ป
ก อ นการจองซื้ อ แล ว โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะต อ ง
มี ก ารควบคุ ม ดู แ ลการจองซื้ อ ผ า นทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจอง
ซื้อจะตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือ
ชี้ชวนของบริษัทฯ และ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ
ยอมรั บ ความเสี่ ย ง และยิ น ยอมผูกพั นตามหนังสื อ ชี้ช วน และ/หรือ เอกสารข อ มู ล สรุ ป
(Executive Summary) ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
ทั้ ง นี้ ผู จั ด จํ า หน า ยหลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งจั ด ให มี ห นั ง สื อ ชี้ ช วนและเอกสารข อ มู ล สรุ ป
(Executive Summary) ในเว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้

•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะตองแจงการ
จัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจองซื้อ ผานโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่
จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระ
ราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่ม ทุน ในหนังสือ ชี้ชวนผาน เว็บไซต (Website) ของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
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•

•

•

(2)

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตองตรวจสอบ
ตัวตนของผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาน วันเดือนปเกิด
ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กั บ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรื อ ชื่ อ ผู แ นะนํา การลงทุ น เปนตน
ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรบทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) ดังกลาว
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เมื่อรับคํายืนยัน
พรอมรายละเอียดการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผาน
ระบบที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จัดเตรียมใหโดยระบบจะแสดง
ขอมูลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึก
การซื้อผานระบบโดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อไม
สามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) และระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.1 (1) (ก) พรอมแนบเอกสารตามที่ระบุ
ในขอ (i) –(v) ได

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจั ดจําหน ายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2
• กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต
เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
• กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม
2559
• กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 19.00 น.ของวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 และตั้งแตเวลา 8.30 น.
ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559

( 3 ) ผู จองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี้
• การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟทตองทําการชําระระหวาง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น.ถึงเวลา
12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาวจะตอง
สามารถเรียบเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกระเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชี
ธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 กําหนด พรอมทั้งเขียน
ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยหากชําระเปนเช็ค (เช็คสวน
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บุคคล) ใหลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และชื่อเจาของเช็คตอง
เปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หากชําระเปนดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559
•

การชําระโดยเงิน โอนหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ดําเนินการได
ระหวางเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม
2559 พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอน
และหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)

•

การชําระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือการหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ดําเนินการไดระหวางเวลา
8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 12.00
น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อ ผานระบบเงิน โอนอัตโนมัติจ ะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อ ที่
ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว
ในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตอง
ชําระโดยคาจองซื้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยเทานั้น
กรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมได ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย

(4)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 6.7.1 (1) (ก)
ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดภายในเวลาทําการ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบ
ออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
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(5)

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ
และผูจองซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงินโอนภายในเวลาทีกําหนดตามขอ 6.7.1 (2)

(5)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผูจองซื้อไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุน หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย

(6)

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไว
ในขอ 6.2 อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนภายหลัง

(7)

ผูจัดจําหนายแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ตอไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อประเภท บุคคลธรรมดาตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล ตอง
กรอกขอมูลในใบจองซื้อในสวน ” ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และ “ คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA
(FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุนเพิ่มเติมดวย
6.7.4

สําหรับผูจองซื้อประเภท กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
(1)

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000
หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ยกเวน ผูจองซื้อประเภทกรรมการ และ/หรือ ผูบริหารของ
บริษัทฯ จํานวน 1 ราย จะตองทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มเปนเศษจํานวน 99 หุน ซึ่งเปนจํานวน
ทวีคูณไมเต็มจํานวน 100 หุน โดยผูจองซื้อสามารถเลือกจองซื้อหุนตามวิธีการซื้อหุน ดังตอไปนี้
(ก)

การจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน ผูจ องซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ ในใบจอง
ซื้อ ให ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจอง
ซื้อ หุนตองลงนาม โดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
(i)

ผู จ องซื้ อ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรื อ ในกรณี บั ต รประจํา ตั ว ประชาชนหมดอายุ ใ ห แ นบสํา เนาทะเบี ย นบ า น
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ที่ มี เ ลขประจํา ตั ว ประชาชน13หลั ก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนา ถูกตอง ในกรณีผูจองซื้อ
เปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอม
จากผูปกครอง สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา หรือ
ผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวรอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ii)

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว
สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว ตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจองซื้อ
หุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)

(iii) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจอง
ซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(iv)

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ
สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Cretificate of Incorporation) หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง (Affdavit) ที่ออกไมเกิน 1 ปกอนวัน
จองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับ ตราสํา คัญ ของนิติบ ุค คล (ถา มี) สํา เนาเอกสารประกอบดัง กลา ว
ขางตนที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือ
สถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอ ง
และมีอ ายุไ มเ กิน 1 ปกอ นวัน จองซื้อ พรอ มแนบสํา เนาใบตา งดา ว หรือ สํา เนา
หนัง สือ เดิน ทาง (แลว แตก รณี) ที่ยัง ไมห มดอายุข องผูมีอํา นาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(v)

หากผูจองซื้อเปนผูท่ีมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามขอ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นและไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุในขอ 6.2 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่นแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
กอนการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability
Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อ
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 24
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จะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปน
เอกสารประกอบใบจองซื้ อ ทั้ ง นี้ ตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ ผู จั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยแตละรายกําหนด ซึ่งตองเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต.
และตลาดหลักทรัพยที่เกี่ยวของ
โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อ ผานใบจองซื้อ หุนไดที่สํานักงานใหญห รือ สาขาของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายในเวลาทําการในชวงระยะเวลาการจอง
ซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
(ข)

การจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทาง
เว็บไซตของผูจัดจําหนายหลักทรัพยเฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางระบบออนไลน
ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และ 6.2.2 ไดแก บริษัทหลักทรัพย
ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย
เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตอง
เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทํา
การจองซื้อและไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง ( Suitability Test) กั บ ผู
จั ด จํา ห น า ย ห ลั ก ท รั พ ย ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ไ ม เ กิ น 2 ป ก อ น ก า ร จ อ ง ซื้ อ แ ล ว
โ ด ย ผู  จ ั ด จํ า ห น า ย ห ลั ก ท รั พ ย จ ะ ต อ ง มี ก า ร ค ว บ คุ ม ดู แ ล ก า ร จ อ ง ซื ้ อ ผ า น
ระบบออนไลน ที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ สามารถตรวจสอบตั ว ตนของผู จ องซื้ อ ได
โดยใช ชื่ อ ผู ใ ช (User Name) และรหัสผาน (Password Login) และผู จ องซื้ อ ต อ ง
ยื น ยั น ว า ได ศึ ก ษาข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น เพิ่ ม ทุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วนของ
บริ ษั ท ฯ และ/หรื อ เอกสารข อ มู ล สรุ ป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ
ยอมรับความเสี่ยง และยินยอมผูกพันตามหนังสือ ชี้ชวน และ/หรือ เอกสารขอมูลสรุป
(Executive Summary) ดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
ทั้งนี้ผูจัดจํ าหน า ยหลักทรัพยจะตองจัดใหมีห นังสือ ชี้ชวนและเอกสารขอ มูล สรุป สรุป
(Executive Summary) ใน เว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจองซื้อ
สามารถซื้อผานทางระบบออนไลนภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ

(ค)

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนํา
การลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึก
เทปซึ่ ง ได แ ก บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย ตามที่ ร ะบุ ไ ว ใ นข อ 6.2.1 และ 6.2.2 ได แ ก บริ ษั ท
หลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด (มหาชน) บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน) โดยยืนยัน
การจองซื ้อ ผา นโทรศัพ ทบ ัน ทึก เทป ทั ้ง นี ้ผู จ องซื ้อ จะตอ งเปน ผู ที ่ม ีบ ัญ ชีซื ้อ ขาย
หลักทรัพยห รือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จ ะทําการจองซื้อ และ
ได ผ า นขั้ น ตอนการรู จั ก ลู ก ค า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบข อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ
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•

•

ลู ก ค า (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และได ดํา เนิ น การจั ด ทํา แบบประเมิ น ความสามารถในการรั บ ความเสี่ ย ง (
Suitability Test) กั บ ผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย ภ ายในระยะเวลาไม เ กิ น 2 ป
ก อ นการจองซื้ อ แล ว โดยผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย จ ะต อ งมี ก ารควบคุ ม ดู แ ล
การจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อจะตองยืนยัน
ทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของบริษัทฯ
และ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และรับรองวาเขาใจ ยอมรับความเสี่ยง
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary)
ดังกลาว โดยผูจองซื้อไม ตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะตองจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) ใน
เว็บไซต (Website) ของ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจะตองปฏิบัติตามดังนี้
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแก
ผูจองซื้อ ผานโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวน
เงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อ
สามารถศึก ษาขอ มูล เกี ่ย วกับ การเสนอขายหุ น สามัญ เพิ ่ม ทุน ในหสัง สือ ชี ้ช วนผา น
เว็บ ไซต (Website) ของผู จ ัด จํ า ห นา ยหลัก ทรัพ ยห รือ จากหนัง สือ ชี ้ช วนผา น
www.sec.or.th
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ “ATS”) กั บ ผู จั ด จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย
หรื อ ชื่ อ ผู แ นะนํา การลงทุ น เปนตน

•

ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรบทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใน
หนังสือชี้ชวนและ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) และยินยอมผูกพันใน
หนังสือชี้ชวน และ/หรือเอกสารขอมูลสรุป (Executive Summary) ดังกลาว

•

ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจอง
ซื้อผ านทางโทรศั พทบั นทึกเทป ต องบั นทึกคําสั่ งการจองซื้ อผานระบบที่ ผูจั ดจําหนาย
หลักทรัพยจัดเตรียมใหโดยระบบจะแสดงขอมูลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อ
ผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการซื้อผานระบบ

โดยผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) และระบบโทรศัพท
บันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.1 (1) (ก) พรอมแนบเอกสาร
ตามที่ระบุในขอ (i) - (v)ได
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(2)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจั ดจําหน ายหลักทรัพยตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2
• กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแต
เวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559
• กรณีจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online)สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559
• กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 19.00 น.ของวันที่ 24-25 สิงหาคม 2559 และตั้งแตเวลา 8.30 น.
ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม 2559

( 3 ) ผู จองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเต็มจํานวนที่จองซื้อ ในวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 โดยมี
วิธีการชําระเงินดังนี้
•

การชําระโดยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค (เช็คธนาคาร) หรือดราฟทตองทําการชําระระหวาง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น. ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น.ถึง
เวลา 12.00 น. ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ดังกลาว
จะตองสามารถเรียบเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกระเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
เทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีธนาคารที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 กําหนด พรอม
ทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยหากชําระเปนเช็ค
(เช็คสวนบุคคล) ใหลงวันที่ 24 สิงหาคม 2559 หรือวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และชื่อเจาของ
เช็คตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น หากชําระเปนดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับแตไมเกินวันที่ 25 สิงหาคม 2559

•

การชําระโดยเงินโอนหรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) ดําเนินการได
ระหวางเวลา 8.30 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 26 สิงหาคม
2559 พรอมแนบหลักฐานการโอนเงิน ทั้งนี้ ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอน
และหรือคาธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)

•

การชําระโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือการหัก จากเงินที่ฝากอยูกับ ผูจัดจําหนา ยหลักทรัพย ดําเนินการไดระหวาง
เวลา 8.30 น. ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24 สิงหาคม 2559 และระหวางเวลา 8.30 น. ถึง
เวลา 12.00 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2559
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอนอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่
ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวใน
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ขอ 6.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันและระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ดังกลาวมีผลใชบังคับแลว
ในวันจองซื้อ
กรณีจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป จะตอง
ชําระโดยคาจองซื้อโดยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยเทานั้น
กรณีที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) ไมผาน หรือหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมได
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อโดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อ
หุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการโอนเงินมายังผูจัด
จําหนายหลักทรัพย
(4)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน และเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 6.7.1 (1) (ก)
ในกรณีการจองซื้อโดยใบจองซื้อหุน พรอมเงินคาจองซื้อ ตามขอ 6.7.1 (2) หรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดภายในเวลาทําการ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ภายในชวงระยะเวลาการจองซื้อ
ตั้งแตเวลา 8.30 น.ถึงเวลา 17.00 น.ของวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบ
ออนไลน (Online) และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ที่ชําระคาจองซื้อผานระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ผูจองซื้อไมตองสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ

(5)

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อทุกรายเขาบัญชีของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อหุนรายที่
ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทไดทันตามกําหนดการจองซื้อ
และผูจองซื้อไมดําเนินการชําระเปนเงินโอนภายในเวลาทีกําหนดตามขอ 6.7.1 (2)

(5)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนตามขอ 6.7.1 (1) - (4) หรือกรณีที่ผูจองซื้อไมลงนามยอมรับความเสี่ยงของหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ในใบจองซื้อหุน หรือกรณีที่ไมเปนไปตามบทบัญญัติของกฏหมาย

(6)

ทั้งนี้ ใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนหรือเงื่อนไขที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไว
ในขอ 6.2 อาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนภายหลัง

(7)

ผูจัดจําหนายแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนที่ตนจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายเขาบัญชีของผูออกหลักทรัพยตามที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ตอไป
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ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ผูจอง
ซื้อประเภท บุคคลธรรมดาตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการ
ดําเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA)” สวนผูจองซื้อประเภทนิติบุคคล ตอง
กรอกขอมูลในใบจองซื้อในสวน ” ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance (FATCA)” และ “ คํารับรองสถานะนิติบุคคลและคํายินยอมเปดเผยขอมูลตาม FATCA
(FATCA STATUS)” พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจอง
ซื้อหุนเพิ่มเติมดวย
6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หากมีผูจองซื้อเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหในแตละสวนตามที่ระบุในขอ 1.2 ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ ระบุในขอ 6.2 จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.6 โดยในกรณีที่ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
ตามรายละเอียดในขอ 6.9

6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยตามแตกรณีที่ระบุ
ขางลาง เวนแตบทบัญญัติของกฏหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่
ไม ไ ด รับ การจัด สรรรายนั้น ๆ จะดํ าเนิ น การคื น เงินค าจองซื้ อ หุ น แก ผูที่จ องซื้ อ โดยไม มี ดอกเบี้ ย และ/หรื อ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันปดการเสนอขาย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ และ
สงทางไปรษณยลงทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายโดยผู
จองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็ค
ตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่ กําหนด
ไวขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบใน
การสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนเงินตาม
วิธีการขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อหุนเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ
ผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงิน
คาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับ
เงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบธรรม และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือเกิดความสูญหายในการ
จัดสงเช็คซึ่งไมใชความผิดของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ขอมูล ชื่อ ที่อยูของผูจอง
ไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
รับผิดชอบ
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ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่
ไดรับการจัดสรรหุนไมครบครบตาม จํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรหุนแกผูจองซื้อโดยไมมี ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมค รบตามจํา นวนที่จองซื้อโดยการโอนเงิน คาจองซื้อคาจองซื้อหุนเขาบัญชีธ นาคารของผูจ องซื้อ ผา น
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับ
แตวันปดการเสนอขาย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ะบุไวในใบจองซื้อและสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการ นับแตวันปดการเสนอขายโดยผูจองซื้อ
จะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญ ชีหรือเช็คตาง
ธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาที่กําหนดไว
ขางตน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดขอบในการสงเงินคืนดังกลาว
จะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรแตพนกําหนดเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนเงินตามวิธีการขางตน อยางไรก็ดี ไม
วาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดผลาดในการ
โอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เชน ขอมูล ชื่อ ที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ
หุน หรือเนื่องจากกการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อรายนั้นๆ จะดําเนินการคืน
เช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อหุนดังกลาวตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 10 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขาย ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรร
หุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผู จั ด จํา หน า ยหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยการโอนเงินคาจองซื้อ เขาบัญ ชีธ นาคารขอผูจ องซื้อ ผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันปดการเสนอ
ขาย หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายโดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
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ในกรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุน
การยกเลิกการเสนอขายหุนสามารถแบงออกไดเปน 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณที่บริษัทฯ และ/หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 ใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนของบริษัท (Underwriting Agreement) ตาม
รายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.3.1
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทฯ ตองระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย และ/
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิจะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ภายใน 5 วันทําการ
นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตามขอ (1) หรือ (2) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 6.2 รายที่รับจองซื้อหุนจาก
ผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อดังกลาว จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแ กผูจ องซื้อ ที่ไดใชสิท ธิย กเลิกการจองซื้อ หลักทรัพยนั้นๆ โดยการโอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมั ติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับแตวันปดการเสนอขายหรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตาม
ชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน ตามที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 10 วันทําการนับ
แตวันปดการเสนอขาย
โดยผูจองซื้อหุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชี
หรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา
ที่กําหนดไวขางตน ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงเงินคืน
ดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับแตวันพนกําหนดเวลาดังกลาวจนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนเงินตามวิธีการ
ขางตน อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อหุนคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป ทั้งนี้หากเกิดความผิดพลาดใน
การโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือเกิดการสูญหายในการจัดสงเช็คซึ่งไมใชคามผิดของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยูของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามที่ไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดแ ตงตั้งบริษัท ศูนยรั บฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนาย
ทะเบียนหลักทรัพยใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากหลักทรัพยที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งนี้ เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหลักทรัพยเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยฯ สั้นลง และ
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพย
ของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่ง
ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหลักทรัพยไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย หนา 31

บริษัท โรงพยาบาลราชธานี จํากัด (มหาชน)

ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหลักทรัพยประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะดําเนิการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพยที่บริษัท
หลัก ทรัพ ยนั้น ฝากหลัก ทรัพ ยอ ยูภ ายใน 7 วันทํา การนับ จากวัน ปด การจองซื้อ หลัก ทรัพ ย และจะออก
หลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจอง
ซื้อหลักทรัพย ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหลักทรัพยที่ผูจองซื้อฝาก
ไวในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีที่ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิ ฉ ะนั้ น บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะดํ า เนิ น การออกใบหุ น ให แ ก ผู จ องซื้ อ ตามข อ 6.10 (ค) หรื อ ฝาก
หลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหลักทรัพยไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะ
ดํา เนิน การนํ า หลั กทรั พยที่ ได รั บ จั ด สรรฝากไว กั บ ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย และศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญ ชีจํานวนหลักทรัพยตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพยสมาชิกเลขที่ 600 ภายใน 7 วันทําการนับแตวันปดการจองซื้อหลักทรัพยและออก
หลักฐานการรับฝากหลักทรัพยใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ไดร ับ การจัด สรรจะสามารถขายหลัก ทรัพ ยที ่ไ ดร ับ การจัด สรรในตลาดหลัก ทรัพ ยฯ ไดท ัน ทีที่ต ลาด
หลักทรัพยฯ อนุญาตใหหลักทรัพยของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ และหากผูจองซื้อ
รายใดตองการถอนหลักทรัพยออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อรายนั้น
สามารถติดตอศูนยรับฝากหลักทรัพยได ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพยที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้นผูจองซื้อที่นําฝากในบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหลักทรัพย
ไดทันภายในวันที่หลักทรัพยของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดวันแรกในตลาดหลักทรัพย
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหลักทรัพย
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อ ที่อยู ที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหลักทรัพยจะไมสามารถขายหลักทรัพยที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ
ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หลักทรัพยของบริษัทฯไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนใหแก
ผูจองซื้อแทน
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