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6.

การจอง การจําหนายและการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพย และวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2

6.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

6.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชั้น 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 0-2696-0000
โทรสาร 0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
เลขที่ 48/45 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 20
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2697-3800
โทรสาร 0-2638-0301
www.finansa.com
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บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6555
โทรสาร 0-2633-6660
www.tisco.co.th
6.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[●]

6.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

6.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน

สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวนไมเกิน [600,000,000] หุน ในราคาหุนละ [●] บาท ตามสัดสวน
การจัดสรรตามที่ปรากฏในขอ 1.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภท
รับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมี
สิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

[●]

(ข)

[●]

(ค)

[●] หรือ

(ง)

[●]

ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาว
ขางตนจะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
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ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) - (ง) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อ
แตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 6.9

6.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย

ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน [●] บาท โดยการชําระเงินดังกลาวจะเปนไป
ตามวิธีการที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตกลงกับบริษัทฯ ที่เสนอขายหุนในครั้งนี้ภายใตเงื่อนไขของสัญญาที่เกี่ยวของ

6.3.3

ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญทีบ่ ริษัทฯ จะไดรับ
ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญทีบ่ ริษัทฯ จะไดรับ

6.4

หุนสามัญเพิม่ ทุนจํานวน [●] หุน ในราคาหุนละ [●] บาท

[●]

บาท

หัก คาใชจา ยในการเสนอขายหุน สามัญ

[●]

บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษทั ฯ จะไดรับ

[●]

บาท

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษทั ฯ จะไดรับตอหุน

[●]

บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (1)
ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญของบริษทั ฯ

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (2)

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ

[●]

บาท

คาธรรมเนียมแรกเขาในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

[●]

บาท

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแลว

[●]

บาท
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คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

[●]

บาท

คาใชจายอื่นๆ (3)

[●]

บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[●]

บาท

หมายเหตุ :

(1)
(2)
(3)

6.5

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
ค า ใช จ า ยอื่ น ๆ รวมถึ ง ค า ที่ ป รึ ก ษาทางการเงิ น ค า ที่ ป รึ ก ษากฎหมาย ค า โฆษณา
ประชาสัมพันธ คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ เปนตน

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

สําหรับผูถือหุนของ BCP ที่มสี ิทธิไดรับจัดสรรหุน
บริษัทฯ และ BCP จะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”)
จัดสงเอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก รางหนังสือชี้ชวน การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ในรูปแบบแผน
บันทึกขอมูล (CD-ROM) รายละเอียดการจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ให
สิทธิแกผูถือหุนของ BCP และใบรับจองการซื้อหุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ BCP ทุกรายมี่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนของ BCP ณ วันที่ [●] ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรร หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
(Record Date) และรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.
2535 (รวมทั้ ง ที่ มี ก ารแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม ) โดยวิ ธี ป ด สมุ ด ทะเบี ย นพั ก โอนหุ น ในวั น ที่ [] โดยจะจั ด ส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ BCP ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรร
หุน ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ หรือสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้
และใบจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนของ BCP ไดที่ [●] ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับบุคคลทัว่ ไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อ
ทั้งนี้ ผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอ
ขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
สําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุด
การจองซื้อ

6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

การจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 5 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก (1) ผู
ถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน (2) บุคคลทั่วไป (3) นักลงทุนสถาบัน (4) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ (5)
กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ มิไดเปนการเสนอขายตอนักลงทุนรายยอยหรือประชาชนเปนการทั่วไป เนื่องจาก
ความตองการซื้อจากกลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุน
ในวงกวางไดอยางเพียงพอ
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
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6.6.1

1.

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่
เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหาม
มิ ใ ห จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย ใ ห รวมทั้ ง จะไม จั ด สรรหุ น ให กั บ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้ เป น ไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องการจําหนายหลักทรัพยที่
ออกใหม ป ระเภทหุ น และใบสํ า คั ญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื้ อ หุ น ของบริ ษั ท ที่ อ อกตราสารทุ น ลงวั น ที่ 7
พฤศจิกายน 2557 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

2.

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
หากพิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับ
จัดสรรหุน หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ

3.

ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน
หากพบวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ แตมีผูสนใจจองซื้อหุน
สามัญเกินกวาจํานวนที่จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การ
ดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแต
เพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่เกี่ยวของ และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบ
โดยทั่วกัน ทางสื่อตางๆ ที่เหมาะสมตอไป

4.

การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มสี ิทธิไดรับจัดสรรหุน

การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ BCP ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ BCP ณ วันที่ [●]
ซึ่งเปนวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่จะมีสิทธิไดรับจัดสรร หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ (Record Date) และรวบรวม
รายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแกไข
สวนที่ 3 หนา 17

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

เพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักโอนหุนในวันที่ [●] ในอัตราสวน [●] หุนสามัญของ BCP ตอ 1 หุนสามัญของ
บริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
ฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน [●] หุน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป
หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไมสามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจาย
ชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวนภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ BCP ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ
BCP คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย มีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอบุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน ผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ และกรรมการและผูบริหารของบริษทั ฯ ตลอดจนกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับการเสนอ
ขายหุนดังกลาวตามที่เห็นเหมาะสม ภายใตกรอบที่สามารถทําไดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ
และตามกฎหมาย กฎเกณฑ หรือระเบียบขอบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือตางประเทศ ตลอดจนสภาวะของตลาดทุน
ในขณะนั้น เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ BCP ขางตน จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหาร และ
ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัทฯ รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ซึ่งเปนผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้
รายชื่อ

จํานวนหุนที่ถืออยูกอนการจัดสรร
หุน

รอยละ

จํานวนหุนที่มี
สิทธิไดรับการ
จัดสรร (หุน)

จํานวนหุนที่ถือหลังการจัดสรร
หุน

รอยละ

[●]
[●]
[●]
[●]
[●]
[●]

6.6.2

วิธีการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกผูมีอุปการคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
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ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป โดยจะ
จัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได
ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจ องซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

6.6.3

วิธีการจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใด และ/หรือ ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันทั่วไปจะมีจํานวน
ขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6.4

วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผมู อี ุปการคุณของบริษัทฯ

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
บุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทํา
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแก
บุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปน
จํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากปรากฏวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทฯ ขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือ
ดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม
6.6.5 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกกรรมการ และผูบ ริหารของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนสามัญใหแกกรรมการ และผูบริหารของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท
โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดก็ได โดยจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุน และเพิ่มเปน
จํานวนทวีคูณของ 100 หุน และหากปรากฏวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณ
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ของบริษัทฯ ขางตน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือ
ดังกลาวใหแกนักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม

6.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

6.7.1

สําหรับผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับจัดสรรหุน

ผูจองซื้อที่เปนผูถือหุนสามัญของ BCP มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ในอัตราสวน [●] หุนสามัญของ
BCP ตอ 1 หุนสามัญของบริษัทฯ และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง แตเมื่อรวมจํานวน
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนของ BCP ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน []
หุน โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ ก) และแบบประเมินประเภทความเสี่ยงใน
การลงทุนที่เหมาะสม (Suitability Test) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน หรือเอกสารอื่นที่ยืนยันการไดรับสิทธิการจองซื้อ และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อ ดังตอไปนี้

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม

รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มี
บัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ

พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจอง
ซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จ ดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย

กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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- ผู จ องซื้ อ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ จ ดทะเบี ย นในต า งประเทศ : สํ า เนาหนั ง สื อ สํ า คั ญ การจั ด ตั้ ง บริ ษั ท

(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สําคั ญของนิติ บุค คล (ถา มี) และแนบสํ าเนาใบตา งด าว หรือ สํา เนาหนัง สือ เดิ นทางที่ยั งไมห มดอายุ
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสาร
ประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดย
เจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ และแนบ
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน : สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจอง
ซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผู
จองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)

วิธีการจองซื้อ

- การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จ จริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อ
ดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาว
จะต อ งกรอกรายละเอี ย ดในเอกสารใบจองซื้ อ และลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานในการจองซื้ อ
หลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนายหลัก ทรัพยที่จะทําการจองซื้อ ทั้งนี้ห ากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลา ว
ขางต น ผู จองซื้อจะตอ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอี ยดถู กตอ ง
ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบ
ใบจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สํ าหรั บ ผูจ องซื้อ ที่ เ ปน บุ คคลธรรมดาและนิติ บุ คคล และเอกสาร
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“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อ
นิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

- หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9.00 น. - 16.00 น. หรือกอนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีด
ครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุ
ไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
และ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ

- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคา จองซื้อดว ยเงิ นสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงิ นผานระบบการโอนอัต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทํ า ได เ ฉพาะผู จ องซื้ อ ที่ ไ ด เ ป ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงิน
เพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจอง
ซื้อ
(ง)

ผูจองซื้ อที่ชํ าระเงิ นค าจองซื้ อดว ยการโอนเงิน การโอนเงิน ผา นระบบการโอนเงิ นอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจาย
เช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะ
เปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้ อในขอ (ค) หรื อ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●]
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- [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรา รับจองเพื่อเปนหลักฐานใน
การรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจ องซื้อที่ดําเนินการไม
ครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.2

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน ที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มี
บัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบหลักฐานที่แสดงวาสามารถจอง
ซื้อหุนไดถูกตองตามกฎหมาย)

-

ผูจ องซื้ อประเภทนิ ติ บุ คคลที่ จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย: สํ าเนาหนัง สื อ รั บรองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ
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พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมด
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public
และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
วิธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผาน
ขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จ จริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer &
Customer Due Diligence: KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับ
ความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแลว ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป ผูจองซื้อ
ดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาว
จะต อ งกรอกรายละเอี ย ดในเอกสารใบจองซื้ อ และลงลายมื อ ชื่ อ เพื่ อ ใช เ ป น หลั ก ฐานในการจองซื้ อ
หลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนายหลัก ทรัพยที่จะทําการจองซื้อ ทั้งนี้ห ากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลา ว
ขางต น ผู จองซื้อจะตอ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอี ยดถู กตอ ง
ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบ
ใบจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สํ าหรั บ ผูจ องซื้อ ที่ เ ปน บุ คคลธรรมดาและนิติ บุ คคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อ
นิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ

-

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย (เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานระบบออนไลน
ซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) [●] โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขาย
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หลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคา
และตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence
: KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู
จัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไมเกิน 2 ป กอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมี
การควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อได
โดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และ/หรือขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูล
และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยไดจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาวในเว็บไซต (Website)
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ วิธีการจองซื้อใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยแตละรายอาจกําหนดเพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง
-

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพท
บันทึกเทปซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด โดย
ยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจองซื้อ และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและ
ตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพยภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัด
จํา หน า ยหลั ก ทรั พ ย แต ล ะรายจะต อ งมี การควบคุ ม การจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พท บั น ทึ ก เทปที่ รั ด กุ ม
เพียงพอ และสามารถตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาได และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตาม
หนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และ/หรือขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูล
และลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยเจาหนาที่
ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามเกณฑ ดังนี้
 ผูแนะนําการลงทุนตองติดตอผูจองซื้อในการดําเนินการการจองซื้อหลักทรัพยผานโทรศัพทบันทึก
เทป เพื่อเปนหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตอง
ชําระ การฝากหุน ชองทางและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูล
เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วน และ/หรื อ ข อ มู ล สรุ ป ของหลั ก ทรั พ ย ผ า นเว็ บ ไซต
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(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย
จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 ผู แ นะนํ า การลงทุ น ต อ งให ผู จ องซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปพิ สูจ น ตั ว ตน โดยขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อ เชนการสอบถามเลขที่บัญชีที่ผูจองซื้อมีกับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือวันเดือนปเกิด หรือธนาคารที่ใชชําระราคา (ATS) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือ
ชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
 ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน และ/
หรื อ ข อมู ล สรุ ป ของหลั ก ทรั พ ย และยิ น ยอมผู ก พั น ตามหนั ง สือ ชี้ ช วน และ/หรื อ ข อ มู ลสรุ ป ของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม
ตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียม
ให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลา
บันทึกการจองซื้อผานระบบ โดยผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อไดตั้งแตวันที่
[●] - [●] และผูจองซื้อที่จองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปจะตองชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอน
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.2 (ค)
อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ พรอมแนบ
เอกสารตามที่ระบุไวขางตนได
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน เว็บไซต (Website) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา [●] - [●] ของวันที่ [●]
- [●]

-

กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา [●] [●] ของวันที่ [●] - [●]

-

กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา [●] [●] ของวันที่ [●] - [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
สวนที่ 3 หนา 26

บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9.000 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง และ (4) การหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผู
จองซื้อ

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9.00 น. - 16:00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อจะตองชําระคา จองซื้อดว ยเงิ นสด หรื อการโอนเงิน หรื อการโอนเงิ นผานระบบการโอนอัต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการหักเงินฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพยของผูจองซื้อ
เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 และขอ 6.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

(ง)

ผูจองซื้ อที่ชํ าระเงิ นค าจองซื้ อดว ยการโอนเงิน การโอนเงิน ผา นระบบการโอนเงิ นอั ตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจาย
เช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะ
เปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้ อในขอ (ค) หรื อ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] - [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ
หรือประทับตรา รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ ยกเวนผูจองซื้อผานทาง
ระบบออนไลน (Online) และผ า นทางโทรศั พ ทบั นทึ กเทป ผูจ องซื้อ ไมต องนํา ส งใบจองซื้อ หรือ เอกสาร
ประกอบการจองซื้อ
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(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.3

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจ องซื้ อประเภทนิ ติ บุ คคลที่ จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย: สํ าเนาหนัง สื อ รั บรองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมด
ที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public
และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการจอง
ซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชนดําเนินการจองซื้อ
แทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไปตามประเภทของผูจอง
ซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
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(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] - [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9.00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรี ย กว า “เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดร า ฟท โดยเช็ ค แคชเชี ย ร เ ช็ ค ดร า ฟท นั้ น ๆ จะต อ งลงวั น ที่ ภ ายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1
วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11:00 น. ของวันที่ [●] หรือเวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] - [●]
จองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสดหรือการโอนเงินเทานั้น

ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียมอื่นใด
ที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง)

(จ)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีด
ครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนทีผ่ ูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ
ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้ อในขอ (ค) หรื อ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่
[●] - [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรา รับจองเพื่อเปนหลักฐาน
ในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัด จําหน ายและรับ ประกันการจํา หนาย มีสิท ธิปฏิ เสธหรือยกเลิก การจองซื้ อของผูจองซื้อ ที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) - (จ) ได
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6.7.4

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจอง
ซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มี
บัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)

-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจ องซื้ อประเภทนิ ติ บุ คคลที่ จ ดทะเบี ยนในประเทศไทย: สํ าเนาหนัง สื อ รั บรองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

-

ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตองสําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่
ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือ
รับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
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หนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
วิธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย แลว ภายในระยะเวลาไมเ กิน 2 ป ผูจองซื้อดั งกล าวไมจําเปนต องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและ
ลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจอง
ซื้ อ ทั้ ง นี้ ห ากไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก ล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สํ าหรั บ ผูจ องซื้อ ที่ เ ปน บุ คคลธรรมดาและนิติ บุ คคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อ
นิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ

การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online)
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานระบบออนไลนซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
[●] โดยผู จ องซื้ อ จะต อ งเป น ผู ที่ มี บั ญชี ซื้ อ ขายหลัก ทรั พ ย ห รื อบั ญ ชี ป ระเภทอื่ น ๆ กั บ ผูจั ด จํ า หน า ย
หลักทรัพยตามขอ 6.2 ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยในชวงระยะเวลาไม
เกิน 2 ป กอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานระบบ
ออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และ
รหัสผาน (Password login) และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนในหนังสือ
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ชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย และ/หรือ
ขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy)
รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยไดจัดใหมีหนังสือชี้
ชวนและขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาวในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้
วิธีการจองซื้อใหเปนไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายอาจกําหนด
เพิ่มเติมสําหรับลูกคาของตนในภายหลัง
-

การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป
ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุน ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (เฉพาะรายที่เปดรับจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปซึ่งไดแก บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย
จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด [●] โดยยืนยันการจองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปได
โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายที่จะทําการจองซื้อ และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และ
ดําเนินการจัดทําประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ปกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแต
ละรายจะต อ งมี ก ารควบคุ ม การจองซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปที่ รั ด กุ ม เพี ย งพอ และสามารถ
ตรวจสอบความมีตัวตนของลูกคาได และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน
ในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย
และ/หรือขอมูลสรุปของหลักทรัพยดังกลาว โดยผูจ องซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ
(Hard Copy) รวมถึงไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ โดยเจาหนาที่ผูแนะนําการลงทุนของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะตองปฏิบัติตามเกณฑ ดังนี้
 ผูแนะนําการลงทุนตองติดตอผูจองซื้อในการดําเนินการการจองซื้อหลักทรัพยผานโทรศัพทบันทึก
เทป เพื่อเปนหลักฐานการจองซื้อ โดยระบุ จํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตอง
ชําระ การฝากหุน ชองทางและวันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวาผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูล
เกี่ ย วกั บ การเสนอขายหุ น ในหนั ง สื อ ชี้ ช วน และ/หรื อ ข อ มู ล สรุ ป ของหลั ก ทรั พ ย ผ า นเว็ บ ไซต
(Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวน และ/หรือ ขอมูลสรุปของหลักทรัพย
จากเว็บไซตของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 ผู แ นะนํ า การลงทุ น ต อ งให ผู จ องซื้ อ ผ า นทางโทรศั พ ท บั น ทึ ก เทปพิ สูจ น ตั ว ตน โดยขั้ น ตอนการ
ตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อ เชนการสอบถามเลขที่บัญชีที่ผูจองซื้อมีกับผูจัดการการจัดจําหนาย
และรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ บั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชน หรือวันเดือนปเกิด หรือธนาคารที่ใชชําระราคา (ATS) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือ
ชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
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 ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวน และ/
หรื อ ข อมู ล สรุ ป ของหลั ก ทรั พ ย และยิ น ยอมผู ก พั น ตามหนั ง สือ ชี้ ช วน และ/หรื อ ข อ มู ลสรุ ป ของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองกรอกขอมูลและลงนามในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึงไม
ตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ
 ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อผาน
ทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียม
ให โดยระบบจะแสดงขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลา
บันทึกการจองซื้อผานระบบ โดยผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปสามารถจองซื้อไดตั้งแตวันที่
[●] - [●] และผูจองซื้อที่จองซื้อผานโทรศัพทบันทึกเทปจะตองชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือถอน
เงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามวิธีการที่ระบุในขอ 6.7.2 (ค)
อยางไรก็ตาม หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) หรือผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทปได ผูจองซื้อสามารถจองซื้อโดยการกรอกรายละเอียดในเอกสารจองซื้อ พรอมแนบ
เอกสารตามที่ระบุไวขางตนได
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน เว็บไซต (Website) และโทรศัพทบันทึกเทปของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1
-

กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา [●] - [●] ของวันที่ [●]
- [●]

-

กรณีผานทางระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา [●] [●] ของวันที่ [●] - [●]

-

กรณีจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อคือตั้งแตเวลา [●] [●] ของวันที่ [●] - [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือกอนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชํ าระเงินคา จองซื้อเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอ มสั่งจายบัญ ชีธนาคารที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
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-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อ จะต อ งชํา ระคา จองซื้ อ ด วยเงิ นสดหรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิน ผ า นระบบการโอนอั ตโนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผู
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวน
ของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่
รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online) และผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อไมตองนําสงใบ
จองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

6.7.5

สําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
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เลขประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตรประจําตัวประชาชน จะตอง
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มี
บัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของ
ผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
-

ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง

วิธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ
กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดา สัญชาติไทยและตางดาวหรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
หรือตางประเทศเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบ
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย แลว ภายในระยะเวลาไมเ กิน 2 ป ผูจองซื้อดั งกล าวไมจําเปนต องแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ผูจองซื้อดังกลาวจะตองกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซื้อและ
ลงลายมือชื่อเพื่อใชเปนหลักฐานในการจองซื้อหลักทรัพยใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่จะทําการจอง
ซื้ อ ทั้ ง นี้ ห ากไม เ ป น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก ล า วข า งต น ผู จ องซื้ อ จะต อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแก
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเพื่อเปนเอกสารประกอบใบจองซื้อ
ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อในสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สํ าหรั บ ผูจ องซื้อ ที่ เ ปน บุ คคลธรรมดาและนิติ บุ คคล และเอกสาร
“แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อ
นิติบุคคลเทานั้น พรอมลงนามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ

(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา [●] - [●] ของวันที่ [●] - [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
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-

หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือกอนเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการ
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 11.00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] ผูจอง
ซื้อ จะต อ งชํา ระคา จองซื้ อ ด วยเงิ นสดหรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิน ผ า นระบบการโอนอั ตโนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 กําหนด ซึ่งผู
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวน
ของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจอง
ซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ [●] - [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่
รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ หรือประทับตรารับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมไดทั้งนี้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู
จองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได
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6.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

ในกรณี ที่มี การจองซื้ อหุ นสามัญ เกิ นกวาจํ านวนหุน สามั ญที่ จัด สรรให ตามที่ ระบุ ในขอ 1.2 ผูจั ดจํ าหนา ย
หลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 6.2 โดยจะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยในขอ 6.6 ทั้งนี้ สําหรับผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อจะไดรับคืนเงินคาจองซื้อตามรายละเอียดในขอ
6.9

6.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

6.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมี
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคาร
ของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วัน
ทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือ
เช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาที่
กําหนดดังกลาว ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาว
ขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค
ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุน สามัญทีจ่ องซือ้

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
ใหแ กผู จองซื้อ หุน ทุก รายผา นตน โดยไม มีด อกเบี้ย และ/หรื อค าเสียหายใดๆ ตามที่ผู จองซื้อ ระบุไ วในใบจองซื้ อ
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กล า วคื อ การโอนเงิ น ค า จองซื้ อ เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ผ า นระบบการโอนเงิ น อั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงิน
หรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลาที่กําหนดดังกลาว ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค
ซึ่งไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
6.9.3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
ที่จายคาจองซือ้ หุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ
หุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 6.2 ในสวนของตนแตละราย จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองโดยการโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตาม
ชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วันนับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตาง
สํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
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6.9.4

กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 6.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯ และ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุน
สามัญ ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที
(ข) กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 6.2
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืน
เงินคาจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ (หรือ
ที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภายใน 5 วันทําการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการ
สงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือสง เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยู ที่ระบุไว ในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสง ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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6.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบ
หุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในไดทันทีที่อนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหุนสามัญไดในจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุ น สามั ญ ในครั้ ง นี้ ผู จ องซื้ อ สามารถเลื อ กให บ ริ ษั ท ฯ ดํ า เนิ น การในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังตอไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจาก
วันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่
ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในไดทันทีที่อนุญาต
ใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน ตามขอ 6.10 (3) ใหแกผูจองซื้อแทน

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless
System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อ
ตองกรอกขอมูลเพิ่มเติมในใบจองซื้อสวน “ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับการดําเนินการตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” สํา หรั บผู จ องซื้ อ ที่ เ ปน บุ ค คลธรรมดา และเอกสาร “แบบสอบถามสํ า หรั บ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” สําหรับผูจองซื้อนิติบุคคลเทานั้น พรอมลง
นามรับรองความถูกตองของขอมูล เพื่อนําสงใหแกศูนยรับฝากหลักทรัพย กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนํา
หุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ได และหากผูจอง
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บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

ซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถ
ติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
กําหนด
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจ องซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย รับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุน ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามชือ่ ที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วันทําการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่
ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับ
ภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทฯ ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ แลว

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุน
ตามขอ 6.10 (3) ใหแกผูจองซื้อแทน
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