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6.

การจอง การจาหน่ ายและการจัดสรร

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำรจองซือ้
หลักทรัพย์ และวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ในหนั งสือชีช้ วนฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสมในกรณีทเ่ี กิดปญั หำ
อุปสรรคหรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทัง้ นี้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่นักลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้กำร
เสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ

6.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้จะเสนอขำยผ่ำนผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2

6.2
6.2.1

ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย ชัน้ 1, 3, 11 และ 19
ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099
www.kasikornsecurities.com
บริษทั หลักทรัพย์ ทิ สโก้ จากัด
เลขที่ 48/8 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 4
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6555
โทรสำร 0-2633-6660
www.tiscosec.com
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บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันซ่า จากัด
เลขที่ 48/45 อำคำรทิสโก้ทำวเวอร์ ชัน้ 20
ถนนสำทรเหนือ แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2697-3800
โทรสำร 0-2638-0301
www.finansa.com
6.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อำคำรเอเซีย เซ็นเตอร์ ชัน้ 8-11
เลขที่ 173 ถนนสำทรใต้ แขวงทุง่ มหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2658-8888
โทรสำร 0-2658-8654
www.kgieworld.co.th
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จากัด
อำคำรลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16
เลขที่ 287 แขวงสีลม เขตบำงรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000
โทรสำร 0-2631-1704
www.ktzmico.com
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 18 และ 25
เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสำร 0-2646-9993
www.fnsyrus.com
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิ มเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
อำคำรสำนักงำน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 24
เลขที่ 999/9 ถนนพระรำม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2658-6300
โทรสำร 0-2658-6862
www.maybank-ke.co.th
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6.3
6.3.1

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงมอบหมำยให้ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 เป็ นผูด้ ำเนินกำรจัดจำหน่ ำยหุ้น
สำมัญของบริษทั ฯ ซึง่ จะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 590,000,000 หุน้ ในช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้ งต้นที่ 9.8 – 10.0
บำทต่อหุน้ ตำมสัดส่วนกำรจัดสรรตำมทีป่ รำกฏในข้อ 1.2 โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันกำร
จำหน่ ำยหุ้นประเภทรับประกันผลกำรจำหน่ ำยอย่ำงแน่ นอน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้ รำยละเอียดให้เป็ นไปตำม
สัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
มีสทิ ธิยกเลิกกำรจำหน่ ำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก)

เมื่อ บริษัท ฯ ไม่ สำมำรถปฏิบ ัติต ำมเงื่อ นไขใดๆ ที่ก ำหนดไว้ใ นสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้จ ั ด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์
(Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั กำรเปลีย่ นแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรือกำรเมืองทัง้ ในประเทศ
และต่ ำงประเทศ หรือกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิจหรือกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement)

(ง)

เมื่อมีเหตุทท่ี ำให้สำนักงำน ก.ล.ต. หรือหน่ วยงำนรำชกำรสังระงั
่ บหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรือมี
เหตุกำรณ์ใดทีท่ ำให้ไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้

ทัง้ นี้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำว
ข้ำงต้นจะเป็ นไปตำมรำยละเอียดและเงื่อนไขทีจ่ ะกำหนดไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยยกเลิกกำรเสนอขำยหรือกำรจัดจำหน่ ำยหุ้นใน
ครัง้ นี้จำกเหตุในข้อ (ก) - (ง) ข้ำงต้น หรือเหตุอ่นื ที่ระบุไว้ในสัญญำแต่งตัง้ ผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ (Underwriting
Agreement) ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซือ้ ทัง้ จำนวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรำยทีจ่ อง
ซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนของตน ตำมรำยละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.9

6.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ

บริษทั ฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 (ไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม) รวมเป็ นเงินทัง้ สิ้น ไม่เกิน 118,000,000.0 บำท โดยกำรชำระเงิน
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ดังกล่ำวจะเป็ นไปตำมวิธกี ำรที่ผจู้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตกลงกับบริษทั ฯ ที่เสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ภำยใต้เงื่อนไขของ
สัญญำทีเ่ กีย่ วข้อง
6.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริษทั ฯ จะได้รบั
ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนจำนวน 590,000,000 หุน้ รำคำหุน้ ละ 9.8-10.0 บำท 5,782,000,000-5,900,000,000 บำท
หัก ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์

145,390,648 - 147,750,648 บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

5,636,609,352 – 5,752,249,352 บำท

จำนวนเงินค่ำหุน้ สำมัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้

6.4

9.6 – 9.7

บำท

ประมาณการค่าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ (1)
ประมำณค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุน้ สำมัญของบริษทั ฯ

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้รบั หุน้ สำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน (2)

50,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญ

4,690,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ำในกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

3,000,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ว

250,000

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ (3)

21,710,648

รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น
หมำยเหตุ :

(1)
(2)
(3)

115,640,000-118,000,000 บำท
บำท

145,390,648 – 147,750,648 บาท

ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอื่น ๆ รวมถึ ง ค่ ำ ที่ป รึก ษำทำงกำรเงิน ค่ ำ ที่ป รึก ษำกฎหมำย ค่ ำ โฆษณำ
ประชำสัมพันธ์ ค่ำพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ และเอกสำรอื่นๆ เป็ นต้น
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6.5

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์

สาหรับผูถ้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น
บริษัทฯ และ BCP จะดำเนินกำรให้บริษัท ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”)
จัดส่งเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ได้แก่ ข้อมูลสรุป (Executive Summary) (ซึง่ จะมีเพียงช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้ งต้น
และยังไม่มรี ำคำเสนอขำยสุดท้ำย) รำยละเอียดกำรจองซือ้ และวิธปี ฏิบตั ใิ นกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ BCPG ใบ
จองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนสำหรับผูถ้ อื หุน้ สำมัญของ BCP (แบบ ก) ใบนำฝำกพิเศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสิกร
ไทย จำกัด (มหำชน) แบบฟอร์ม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) และใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้น
สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญของ BCP
เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ตำมทีม่ รี ำยชื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนของ BCP ซึง่ มีกำรกำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้
ที่จะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นสำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ (Record Date) ในวันที่ 18 สิงหำคม 2559 และมีกำรรวบรวม
รำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ ในวันที่ 19 สิงหำคม 2559 โดยจะจัดส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนภำยหลัง
จำกวันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ของ BCP ทัง้ นี้ ในกรณีท่ผี ถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ ไม่ได้
รับเอกสำรดังกล่ำว สำมำรถติดต่อขอรับใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้ทบ่ี ริษทั ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด และขอรับเอกสำรอื่นๆ ได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั ฯ ชัน้ 20 อำคำรเอไอเอ แคปปิ ตอล
เซ็นเตอร์ 89 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่
14 – 16 กันยำยน 2559 หรือสำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้
ใบจองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนทีใ่ ห้สทิ ธิแก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ อื่นๆ ได้ทเ่ี ว็บไซต์ของ BCP
(www.bangchak.co.th) และเว็บไซต์ของ BCPG (www.bcpggroup.com) ตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 16 กันยำยน 2559
สาหรับบุคคลทัวไป
่
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 16 และ 19 - 20 กันยำยน 2559
สาหรับนักลงทุนสถาบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 16 และ 19 - 20 กันยำยน 2559
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สำมัญได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ที่ 14 – 16 และ 19 - 20 กันยำยน 2559
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ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถำบัน และผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั
ฯ สำมำรถดำวน์ โ หลด (Download) หนั ง สือ ชี้ช วนซึ่ง มีข้อ มู ล ไม่ แ ตกต่ ำ งจำกหนั ง สือ ชี้ช วนที่ย่ืน ต่ อ ส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ฯ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำ
รำยละเอียดกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ได้ก่อนทำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ

6.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 4 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1) ผู้
ถือหุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ (2) บุคคลทัวไป
่ (3) นักลงทุนสถำบัน และ (4) ผูม้ อี ุปกำรคุณของ
บริษทั ฯ ผ่ำนผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุน้ ในครัง้ นี้ มิได้เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็ นกำรทัวไป
่ เนื่องจำก
ควำมต้องกำรซือ้ จำกกลุ่มบุคคลข้ำงต้นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุน้ ทีเ่ สนอขำยในครัง้ นี้แล้ว และสำมำรถกระจำยหุน้
ในวงกว้ำงได้อย่ำงเพียงพอ
ทัง้ นี้ ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิใน
กำรใช้ดุลยพินิจภำยใต้กรอบทีส่ ำมำรถทำได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง และตำมกฎหมำย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ ตลอดจนสภำวะของตลำดทุนในขณะนัน้ ตำม
ข้อสงวนสิทธิทไ่ี ด้กล่ำวไว้ขำ้ งต้น
นอกจำกนี้ กำรจัดสรรหุน้ สำมัญโดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะอยู่ภำยใต้เกณฑ์ดงั นี้
1.

ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยจะไม่จดั สรร
หุน้ สำมัญทีเ่ สนอขำยให้แก่ตนเอง ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทร่ี ่วมจัดจำหน่ ำย ผูบ้ ริหำร ผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ ผูม้ ี
อำนำจควบคุมบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่ อยของตนเอง หรือของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทร่ี ่วมจัดจำหน่ ำย และผูท้ ่ี
เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย และผู้จดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยถูกห้ำมมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ำมมิ ให้
จัดสรรหลักทรัพย์ให้ รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุ้นให้กบั บริษัทย่อยของบริษัทฯ ทัง้ นี้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดที่
กำหนดไว้ในประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่ ทธ. 27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ำรใน
กำรจัด จ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ ลงวัน ที่ 8 กรกฎำคม 2559 (รวมทัง้ ที่ไ ด้มีก ำรแก้ไ ขเพิ่ม เติม ) และประกำศ
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่องกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ป ระเภทหุ้น และ
ใบสำคัญแสดงสิทธิทจ่ี ะซือ้ หุน้ ของบริษทั ทีอ่ อกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงทีม่ กี ำรแก้ไข
เพิม่ เติม)
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2.

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิท่จี ะใช้ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้น
สำมัญที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม หำก
พิจำรณำแล้วเห็นว่ำมีหุน้ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของผูถ้ ือหุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ หรือนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพื่อให้กำรเสนอขำยหุน้ สำมัญครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ

3.

ภำยหลัง จำกกำรปิ ดรับจองซื้อ หุ้น สำมัญ สำหรับผู้จองซื้อ ในแต่ ละประเภท ผู้จ ัด กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญสำหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลีย่ นแปลงจำนวนหุน้ สำมัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีหนุ้
สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซือ้ หุน้ สำมัญเกินกว่ำจำนวนที่
จะจัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทัวไป
่ หรือนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้น ทัง้ นี้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยู่ภำยใต้
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ติ ำมกฎเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง และจะมีกำรแจ้งข่ำวให้นกั ลงทุนทีเ่ กีย่ วข้องได้ทรำบโดยทัวกั
่ น ทำงสือ่ ต่ำงๆ ทีเ่ หมำะสมต่อไป

4.

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญในครัง้ นี้เป็ นกำรปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี ำหนดตำมข้อ 4 (3) เรื่อง กำร
กระจำยกำรถือหุน้ รำยย่อยภำยใต้ขอ้ บังคับ เรื่อง กำรรับหุน้ สำมัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 11 พฤษภำคม 2558 (รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม)

6.6.1

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์ให้แก่ผถู้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น

กำรจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นสำมัญของ BCP ที่มีช่อื ปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ BCP ซึ่งมีกำร
กำหนดรำยชื่อผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ ะมีสทิ ธิได้รบั จัดสรร หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ (Record Date) ในวันที่ 18 สิงหำคม 2559
และมีกำรรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทัง้ ทีม่ กี ำรแก้ไขเพิม่ เติม) โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนพักโอนหุน้ ในวันที่ 19 สิงหำคม 2559 ในอัตรำส่วน 20 หุน้ สำมัญ
ของ BCP ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ ทัง้ นี้ ผูถ้ อื หุน้
ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้ มีสทิ ธิในกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ได้ไม่เกินสิทธิ ทไ่ี ด้รบั
แต่เมื่อรวมจำนวนหุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ที่จดั สรรให้แก่ ผู้ถอื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุน้
ทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่เกิน 68,846,157 หุน้
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยขอสงวนสิทธิในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลอื่นต่อไป
หำกผูไ้ ด้รบั สิทธิในกำรจองซือ้ ไม่สำมำรถนำส่งเอกสำรกำรจองซือ้ หรือปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขกำรจองซือ้ หรือ ไม่สำมำรถจ่ำย
ชำระเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ได้ครบถ้วนภำยในกำหนดระยะเวลำจองซือ้
ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญของ BCP ข้ำงต้น หำกมีหนุ้ เหลือจำกกำรใช้สทิ ธิของผูถ้ อื หุน้ สำมัญของ
BCP คณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย มีอำนำจจัดสรรหุน้ ดังกล่ำวเพื่อเสนอขำยต่อบุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถำบัน และผูม้ อี ุปกำรคุณของ
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บริษทั ฯ ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรำยละเอียดอื่นใดทีจ่ ำเป็ นเกีย่ วกับกำรเสนอขำยหุน้ ดังกล่ำวตำมทีเ่ ห็นเหมำะสม
ภำยใต้กรอบทีส่ ำมำรถทำได้ตำมประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนที่เกี่ยวข้อง และตำมกฎหมำย กฎเกณฑ์ หรือ
ระเบียบข้อบังคับใดๆ ของประเทศไทย หรือต่ำงประเทศ ตลอดจนสภำวะของตลำดทุนในขณะนัน้ เพื่อให้กำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ประสบควำมสำเร็จ
ในกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่ผถู้ อื หุน้ สำมัญของ BCP ข้ำงต้น จะรวมถึงกำรจัดสรรหุน้ ให้แก่กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และ
ผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั
จัดสรรหุน้ โดยมีรำยละเอียดกำรจัดสรรดังนี้
ลาดับ

รายชื่อ

ตาแหน่ ง

จานวนหุ้นที่ ถือก่อน จานวนหุ้นที่
การจัดสรร
ได้รบั การ
จัดสรรตาม
หุ้น
ร้อยละ สิ ทธิ (หุ้น)

จานวนหุ้นที่ถือ
ภายหลังการจัดสรร(1)
หุ้น

ร้อยละ

1.

นำยชัยวัฒน์ โควำวิสำรัช ร อ งปร ะ ธำน กร ร มกำร /
ประธำนกรรมกำรบริหำรและ
จัดกำรกำรลงทุน

-

-

30,000

30,000

0.0

2.

นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี

กรรมกำรอิ ส ระ / ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรบรรษัทภิบำล

-

-

2,500

2,500

0.0

3.

นำยบัณฑิต สะเพียรชัย

กรรมกำร / กรรมกำรผูจ้ ดั กำร
ใหญ่ / กรรมกำร บริหำรและ
จั ด ก ำ ร ก ำ ร ล ง ทุ น /
กรรมกำรบริห ำรควำมเสี่ย ง
ทั ้ ง อ ง ค์ ก ร / ก ร ร ม ก ำ ร
บรรษั ท ภิ บ ำล/ กรรมกำร
ผู้จดั กำรใหญ่ /รักษำกำรรอง
กรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่ ส ำย
งำนยุ ท ธศำสตร์อ งค์ก รและ
พัฒนำธุรกิจ

2

0.0

1,594

1,596

0.0

4.

นำยวัชรพงศ์ ใสสุก

รองกรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่
สำยงำนปฏิบตั กิ ำร

2

0.0

253

255

0.0

5.

นำงสำวเรวดี พรพัฒน์กุล รองกรรมกำรผู้จ ัด กำรใหญ่
ส ำ ย ง ำ น บ ริ ห ำ ร แ ล ะ
เทคโนโลยีส ำรสนเทศ และ
เลขำนุกำรบริษทั

2

0.0

848

850

0.0

หมำยเหตุ : จำนวนหุน้ ทีถ่ อื ภำยหลังกำรจัดสรรคำนวณภำยใต้สมมติฐำนว่ำกรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูม้ อี ำนำจควบคุมของบริษทั ฯ รวมถึงผู้
ทีเ่ กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่ำว ใช้สทิ ธิจองซื้อและได้รบั จัดสรรเท่ำกับจำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รบั กำรจัดสรร
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6.6.2

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไป
่

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้แก่บุคคลทัวไป
่ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 โดยจะทำกำรจัดสรร
หุน้ สำมัญให้แก่บุคคลทัวไปตำมนิ
่
ยำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1.2 ก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป โดยจะจัดสรรให้แก่บุคคล
ใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ที่
จัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไปครบตำมจ
่
ำนวนทีก่ ำหนดแล้ว ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ แต่ละรำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้

6.6.3

วิ ธีการจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่นักลงทุนสถำบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ได้
หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ ทัง้ นี้ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถำบันจะมีจำนวนขัน้ ต่ ำ
1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หำกยอดกำรจองซื้อหุ้นสำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซือ้ หุน้ สำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซือ้

6.6.4

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ

กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมกำรบริษทั และ/หรือ
บุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริษทั หรือผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย โดยจะทำ
กำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจำนวนมำกน้อยเท่ำใดก็ไ ด้ หรือจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุน้ สำมัญให้แก่
บุคคลใดก็ได้ โดยจำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะมีจำนวนขัน้ ต่ำ 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจำนวน
ทวีคูณของ 100 หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของ
บริษัทฯ ข้ำงต้น ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือ
ดังกล่ำวให้แก่นกั ลงทุนสถำบัน หรือบุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติม

ส่วนที่ 3 หน้ำ 20

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

6.7
6.7.1

วันและวิ ธีการจอง และการชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ
สาหรับผูถ้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น

ผู้จองซื้อที่เป็ นผู้ถือหุ้นสำมัญของ BCP มีสทิ ธิจองซื้อหุ้นสำมัญของบริษัทฯ ในอัตรำส่วน 20 หุ้นสำมัญของ
BCP ต่อ 1 หุน้ สำมัญของบริษทั ฯ และเศษหุน้ ทีเ่ ป็ นทศนิยมทีเ่ กิดจำกกำรคำนวณสิทธิจะถูกปดั ทิง้ และเมื่อรวมจำนวน
หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผถู้ อื หุน้ ของ BCP เฉพำะกลุ่มทีม่ สี ทิ ธิได้รบั จัดสรรหุ้นทัง้ สิน้ แล้ว ต้องไม่
เกิน 68,846,157 หุ้น ทัง้ นี้ เว้นแต่จะได้รบั แจ้งกำรเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่ำงอื่นจำกบริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด
(มหำชน) ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูถ้ อื หุน้ สำมัญของ BCP จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้
(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซือ้ ในใบจองซือ้ หุน้ (แบบ ก) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อ หำกผู้จองซื้อเป็ นนิติบุคคล ใบจองซื้อหุ้นจะต้องลงนำมโดยผู้มีอำนำจผูกพันของนิติบุคคลนัน้
พร้อมประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) พร้อมทัง้ แนบใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้น สำมัญเพิม่ ทุนของ
บริษทั ฯ (ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หรือเอกสำรอื่นทีย่ นื ยันกำรได้รบั สิทธิ
กำรจองซือ้ และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้

- ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย : สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อม
ทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ
หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

- ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว : สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจอง
ซือ้ หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

- ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

- ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จ ดทะเบีย นในต่ ำ งประเทศ : ส ำเนำหนั ง สือ ส ำคัญ กำรจัด ตัง้ บริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน
ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำ
สำคัญ ของนิ ติบุคคล (ถ้ำ มี) และแนบสำเนำใบต่ ำ งด้ำว หรือ สำเนำหนังสือ เดิน ทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ
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(แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำร
ประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่ลงลำยมือ ชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดย
เจ้ำหน้ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ำหน้ำทีข่ องสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือรับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้

- ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผดู้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรจอง
ซือ้ แทน : สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผูจ้ องซือ้ มอบอำนำจให้ผดู้ ูแลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจอง
ซือ้ แทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผู้
จองซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจ
ลงนำมแทนผูจ้ องซือ้ หรือผูด้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี)
และแนบสำเนำบัตรประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูล้ งนำมแทนผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
วิ ธีการจองซื้อ

- การจองซื้อโดยวิธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยหรือต่ำงด้ำว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศ จะต้องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจอง
ซื้อ โดยใช้ในกำรดำเนินกำรรู้จกั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำ
รับรองสถำนะนิตบิ ุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเท่ำนัน้
พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 14 – 16 กันยำยน 2559

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
กรณี ชาระเป็ นเงิ นโอน
-

สำหรับ ผู้จ องซื้อ ที่มีค วำมประสงค์ท่ีจะช ำระเงิน เป็ น เงิน โอน จะต้อ งกรอกข้อ มูลในใบน ำฝำกพิเศษ
(Special Pay In) ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ทีแ่ นบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซือ้
หุ้น โดยกรอกรำยละเอีย ดให้ค รบถ้ว น พร้อ มทัง้ ระบุ Ref.1 เป็ น เลขทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ตำมที่ร ะบุ ใน
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ใบรับ รองสิท ธิก ำรจองซื้อ หุ้น สำมัญ เพิ่ม ทุ น ของ บริษัท ฯ (ออกโดยบริษัท ศู น ย์ร ับ ฝำกหลัก ทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จำกัด) และระบุ Ref.2 เป็ นหมำยเลขบัตรประชำชน หรือเลขทีห่ นังสือเดินทำง หรือเลขที่
ใบต่ำงด้ำว หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ สำมำรถชำระเงิน โดยใช้ใบนำฝำกพิเศษ (Special Pay In)
ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ผ่ำนช่องทำงดังนี้ 1. สำขำของธนำคำร 2. ตู้ ATM และ 3.
ธนำคำรออนไลน์ (www.kasikornbank.com) เข้ำบัญชีตำมรำยละเอียดดังนี้
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
เลขทีบ่ ญ
ั ชี
Com Code

:
:
:
:

บมจ.หลักทรัพย์ กสิกรไทย เพื่อจองซือ้ หุน้ สำหรับผูถ้ อื หุน้ เดิม
บัญชีกระแสรำยวัน
099-1-35254-6
33807

โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบหลักฐำนกำรโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกล่ำวมำพร้อมกับใบจองซือ้
-

ผูจ้ องซือ้ จะต้องฝำก/โอนเงินครัง้ เดียวต่อ 1 ใบจองต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้

-

ผูจ้ องซือ้ จะต้องระบุ (1) เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ (สำมำรถดูขอ้ มูลได้จำกใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญ
เพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ (ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลัก ทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หรือติดต่อสอบถำม
ได้ท่ี Call center ของ TSD หมำยเลขโทรศัพ ท์ 0-2009-9999) (2) ชื่อ และนำมสกุล (3) หมำยเลข
โทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ ในหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้

-

กำหนดเวลำรับจองซือ้ ในกรณีชำระเงินเป็ นเงินโอน : รับจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่
14 - 16 กันยำยน 2559

-

ผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ภำระค่ำใช้จ่ำยหรือค่ำธรรมเนียมธนำคำร (ถ้ำมี) ต่ำงหำกจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้

กรณี ชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์
-

สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีม่ คี วำมประสงค์ทจ่ี ะชำระเงินเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ
ดร๊ำฟท์ จะต้องกรอกข้อมูลในใบนำฝำกพิเศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน)
ทีแ่ นบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ โดยกรอกรำยละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ ระบุ Ref.1
เป็ นเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ตำมทีร่ ะบุในใบรับรองสิทธิกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษทั ฯ (ออกโดย
บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) และระบุ Ref.2 เป็ นหมำยเลขบัตรประชำชน หรือ
เลขทีห่ นังสือเดินทำง หรือเลขทีใ่ บต่ำงด้ำว หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล ทัง้ นี้ สำมำรถชำระเงินผ่ำนใบนำ
ฝำกพิเศษ (Special Pay In) ของธนำคำรกสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ผ่ำนทำงสำขำของธนำคำร

-

ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ ที่
ขีด คร่ อ มเฉพำะสังจ่
่ ำ ย “บมจ.หลัก ทรัพ ย์ กสิก รไทย เพื่อ จองซื้อ หุ้น สำหรับ ผู้ถือ หุ้น เดิม ” โดยเช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ จะต้องลงวันที่ 14 กันยำยน 2559 หรือ 15
กันยำยน 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วัน
ทำกำรเท่ำนัน้ และชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่านัน้
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-

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจ่ำยเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ จำนวน 1 ฉบับต่อ 1
ใบจองต่อ 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้

-

กรุณำระบุ (1) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น (ดูได้จำกใบรับรองสิทธิกำรจองซื้อหุ้น สำมัญเพิม่ ทุนของ บริษัทฯ
(ออกโดยบริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด) หรือติดต่อสอบถำมได้ท่ี Call center ของ
TSD หมำยเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999) (2) ชื่อและนำมสกุล (3) หมำยเลขโทรศัพท์ทส่ี ำมำรถติดต่อได้
ในหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้

-

กำหนดเวลำรับจองซื้อในกรณีชำระเงินเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือ
ดร๊ำฟท์ : รับจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 14 กันยำยน 2559 หรือก่อนเวลำ 11.00
น. ของวันที่ 15 กันยำยน 2559

กรณี ชาระเป็ นการโอนเงิ นผ่านระบบการโอนเงิ นอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
-

กำรชำระเงินค่ำจองซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) จะ
กระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ ได้เปิ ดบัญชี เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิ กรไทย
จากัด (มหาชน) ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

-

กำหนดเวลำรับจองซือ้ ในกรณีชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) : รับจองซือ้ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 14 - 16 กันยำยน 2559

กรณี ชาระโดยหักเงิ นฝากในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์
- กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิ ด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) เท่ำนัน้
- กำหนดเวลำรับจองซื้อในกรณีชำระโดยหักเงินฝำกในบัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ : รับจองซื้อตัง้ แต่เวลำ
9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 14 - 16 กันยำยน 2559
ทัง้ นี้ ผู้ถือหุ้นที่ จองซื้ อจะเป็ นผู้รบั ภาระค่าใช้ จ่ายหรือค่าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ามี ) ต่ างหากจาก
จานวนเงิ นค่าจองซื้อหุ้น (จานวนเงิ นที่บริษทั หลักทรัพย์ กสิ กรไทย จากัด (มหาชน) ได้รบั ต้องเท่ากับ
ยอดจองซื้อเต็มจานวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีฝ่ ำกอยู่กบั บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ทีท่ ำกำรจองซือ้ ตำมข้อ (ค) ให้โอนเงินค่ำจอง
ซื้อ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค หรือสังให้
่ หกั เงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ เข้ำบัญชีตำมรำยละเอียด
บัญชีขำ้ งต้น
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โดยบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตน
ให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป
(จ)

ผู้จ องซื้ อ ซึ่ ง เป็ นผู้ถื อ หุ้น ของ BCP เฉพาะกลุ่ ม ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้ ร บั จัด สรรหุ้น จะต้ อ งกรอกใบจองซื้ อ
แบบฟอร์ม ก แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้รบั การจัดสรรในส่วนอื่น

(ฉ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ใน
ข้อ (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนของบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ตำมทีร่ ะบุ
ไว้ใ นข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่ เ วลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวัน ที่ 14 – 16 กัน ยำยน 2559 โดยในกำรจองซื้อ
เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ หรือประทับตรำรับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่
ผูจ้ องซือ้

(ช)

ผู้ท่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระเงินค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทัง้ นี้บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดำเนินกำรไม่
ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ฉ) ได้
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) ขอสงวนสิทธิในกำรงดรับชำระค่ำจองซือ้ ด้วยเงินสด และงดรับ
จองซือ้ ทำงไปรษณีย์

(ซ)

6.7.2

สาหรับบุคคลทัวไป
่
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือ
ผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อจะทำกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลทัวไป
่
จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้

(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำ
สำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชน ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อม
ทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์ จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ
หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผูเ้ ยำว์จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจอง
ซือ้ หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)
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-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนัง สือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมด
ทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้

วิ ธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิ ธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยหรือต่ำงด้ำว หรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
และได้ผ่ ำ นขัน้ ตอนกำรรู้จ ัก ลูก ค้ำ และตรวจสอบเพื่อ ทรำบข้อ เท็จ จริง เกี่ย วกับ ลูก ค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถ
ในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซื้อในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำร
จองซือ้ ผูจ้ องซือ้ ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซือ้ ผูจ้ อง
ซือ้ ดังกล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ และลงลำยมือชื่อเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนในกำรจอง
ซือ้ หลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซือ้ หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบ
เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้ ทัง้ นี้ วิธกี ำรจองซือ้ ให้เป็ นไปตำม
รำยละเอียดหรือขัน้ ตอนที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนในภำยหลัง
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ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำ
รับรองสถำนะนิตบิ ุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเท่ำนัน้
พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
-

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยทีเ่ ปิ ดรับจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์
ซึ่งได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหำชน) บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน) และ
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื
ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ท่จี ะทำกำรจองซื้อ ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลูกค้ำและ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC / CDD) และได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับ
ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย หรือ ผู้ จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์ท่จี ะทำกำรจองซื้อแล้ว ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดย
ใช้ช่อื ผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่ำได้ศึกษำข้อมูล
เกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี้ชวนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำม
หนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งกรอกข้อมูล
และลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ได้จดั
ให้มีหนังสือชี้ชวนและข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ ทัง้ นี้ วิธกี ำร
จองซือ้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรือขัน้ ตอนทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตนใน
ภำยหลัง

-

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนเจ้ำหน้ำทีผ่ แู้ นะนำกำรลงทุน ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์
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บันทึกเทปซึง่ ได้แก่ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) บริษทั หลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด บริษทั
หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และบริษัท
หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน) โดยยืนยันกำรจองซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทปได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ทจ่ี ะทำกำร
จองซือ้ และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรูจ้ กั ลูกค้ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับ
ควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจองซือ้ แล้ว ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจอง
ซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บนั ทึก เทป โดยผู้จ ัด กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำ ย หรือ ผู้จดั
จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ยหลัก ทรัพ ย์ แ ต่ ละรำยจะต้อ งมีก ำรควบคุ ม กำรจองซื้อ ผ่ ำ นทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ำได้ และผูจ้ องซือ้ ต้อง
ยืนยันว่ำได้ศกึ ษำข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชีช้ วนและ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และ/หรือข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้
จองซื้อ ไม่ ต้อ งกรอกข้อ มูล และลงนำมในใบจองซื้อ (Hard Copy) รวมถึง ไม่ ต้อ งแนบเอกสำรใดๆ
ประกอบกำรจองซื้อ โดยเจ้ำหน้ำที่ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกัน กำร
จำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้องปฏิบตั ติ ำมเกณฑ์ ดังนี้
 ผูแ้ นะนำกำรลงทุนต้องติดต่อผูจ้ องซือ้ ในกำรดำเนินกำรกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึก
เทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซือ้ โดยระบุ จำนวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร รำคำทีเ่ สนอขำย จำนวนเงินทีต่ ้อง
ชำระ กำรฝำกหุน้ ช่องทำงและวันทีต่ อ้ งชำระรำคำ และแจ้งให้ทรำบว่ำผูจ้ องซือ้ สำมำรถศึกษำข้อมูล
เกี่ย วกับ กำรเสนอขำยหุ้น ในหนั ง สือ ชี้ช วน และ/หรือ ข้อ มู ล สรุ ป ของหลัก ทรัพ ย์ผ่ ำ นเว็บ ไซต์
(Website) ของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ หรือจำกหนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ จำกเว็บไซต์ของ
สำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th
 ผู้แ นะน ำกำรลงทุ น ต้อ งให้ผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นทำงโทรศัพ ท์บ ัน ทึก เทปพิสูจ น์ ตัว ตน โดยขัน้ ตอนกำร
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ เช่น กำรสอบถำมเลขทีบ่ ญ
ั ชีทผ่ี จู้ องซือ้ มีกบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทจ่ี ะทำกำรจอง
ซือ้ หรือบัตรประจำตัวประชำชน หรือวันเดือนปี เกิด หรือธนำคำรทีใ่ ช้ชำระรำคำ (ATS) กับผูจ้ ดั กำร
กำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์
ทีจ่ ะทำกำรจองซือ้ หรือชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน เป็ นต้น
 ผู้จองซื้อต้องยืนยันทำงวำจำว่ำได้ศึกษำ (หรือทรำบ) ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญใน
หนังสือชีช้ วน และ/หรือ ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรือ
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ข้อมูลสรุปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนำมในใบจองซือ้ (Hard
Copy) รวมถึงไม่ตอ้ งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้
 ผู้แนะนำกำรลงทุนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้อมรำยละเอียดกำรจองซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์
บันทึกเทป ต้องบันทึกคำสังกำรจองซื
่
้อผ่ ำนระบบที่ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำ ยและรับประกัน กำร
จำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ จดั เตรียมให้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซือ้ ผ่ำน
ระบบ โดยผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซือ้ ได้ตำมวันและเวลำทีร่ ะบุในข้อ 6.7.2
(ข) และผูจ้ องซือ้ ทีจ่ องซือ้ ผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ หลักทรัพย์ตำมจำนวนที่
จองซือ้ โดยชำระเป็ นกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) หรือหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ ทีท่ ำกำรจองซือ้
ตำมวิธกี ำรทีร่ ะบุในข้อ 6.7.2 (ค)
อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จองซื้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อโดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard
Copy) พร้อมแนบเอกสำรตำมทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้นได้
(ข)

(ค)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซือ้ ได้ท่สี ำนักงำนและสำขำ เว็บไซต์ (Website) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปของ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2
-

กรณีจองซือ้ ด้วยกำรกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. 16.00 น. ของวันที่ 16 และ 19 – 20 กันยำยน 2559

-

กรณีจองซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลำ
9.00 น. ของวันที่ 16 กันยำยน 2559 ถึงเวลำ 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยำยน 2559

-

กรณีจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ
9.00 น. - 18.00 น. ของวันที่ 16 และ 19 กันยำยน 2559 และ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 20 กันยำยน
2559

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 16 กันยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วันที่ 19 กันยำยน 2559 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินโอน (2) กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์นนั ้ ๆ จะต้องลงวันที่ 16 กันยำยน
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2559 หรื อ วั น ที่ 19 กั น ยำยน 2559 และสำมำรถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ำกส ำนั ก งำนหั ก บั ญ ชี ใ น
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดยชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่านัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรที่
ผู้จ ัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย หรือ ผู้จ ัด จ ำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และข้อ 6.2.2 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และ
หมำยเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดำ้ นหลัง และ (4) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้
ที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยหลักทรัพย์ทท่ี ำกำรจองซือ้
-

หำกทำกำรจองซื้อหลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 19 กันยำยน 2559 จนถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ 20
กันยำยน 2559 ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่ำจองซื้อด้วยเงินโอน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน เงิน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผู้
จองซือ้ เท่ำนัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อ โดยกำรโอนเงิน ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพำะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขำยหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ทจ่ี ะทำกำร
จองซือ้ ทีไ่ ด้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำร
โอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้

ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงิ นค่า
จองซื้อหุ้น (จานวนเงิ นที่ ผ้จู ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ ายหลักทรัพย์ได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็มจานวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ อง
ซื้อที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผู้จดั จำหน่ ำยและรับประกันกำร
จำหน่ ำยหลักทรัพย์ทท่ี ำกำรจองซือ้ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค หรือสังให้
่ หกั เงินฝำก
ในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ เข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย หรือผูจ้ ดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 กำหนด ซึง่ ผูจ้ องซือ้ สำมำรถ
สอบถำมชื่อ และเลขที่บญ
ั ชีจองซื้อ ได้จำกผู้จดั กำรกำรจัด จำหน่ ำ ยและรับ ประกัน กำรจำหน่ ำ ย หรือ ผู้จดั
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของยอด
จองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ ต่อไป

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ใน
ข้อ (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ ได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำย
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และรับประกันกำรจำหน่ ำยหลักทรัพย์ ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 16
และ 19 – 20 กันยำยน 2559 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ หรือประทับตรำ รับจอง
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ยกเว้นผูจ้ องซือ้ ผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online)
หรือผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื้อหรือเอกสำรประกอบกำรจองซื้อ ทัง้ นี้ ให้
เป็ นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผู้
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิม่ เติมสำหรับลูกค้ำของตน
(ฉ)

ผู้จองซื้อซึ่ งเป็ นบุคคลทัวไป
่ จะต้องกรอกใบจองซื้อแบบฟอร์ม ข แยกต่างหากจากหุ้นที่ ได้รบั การ
จัดสรรในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น (ถ้ามี)

(ช)

ผู้ท่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรือผูจ้ ดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมีสทิ ธิยกเลิก
กำรจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ฉ) ได้

6.7.3

สาหรับนักลงทุนสถาบัน
เว้นแต่จะได้รบั แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย ผู้
จองซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้

(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำ
สำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนัง สือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมด
ทีล่ งลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
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รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอำนำจให้ผดู้ ูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ ำเนินกำรจอง
ซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผูจ้ องซือ้ มอบอำนำจให้ผดู้ แู ลรักษำผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซือ้
แทน พร้อมแนบสำเนำเอกสำรของผูม้ อบอำนำจ ทัง้ นี้ เอกสำรดังกล่ำวให้เป็ นไปตำมประเภทของผูจ้ อง
ซือ้ ทีร่ ะบุไว้ขำ้ งต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ ี อำนำจลง
นำมแทนผู้จองซื้อหรือผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิติบุคคล (ถ้ำมี)
และแนบสำเนำบัตรประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่
กรณี) ของผูล้ งนำมแทนผูด้ แู ลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

(ข)

ผูจ้ องซือ้ สำมำรถจองซือ้ ได้ทส่ี ำนักงำนของผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื้อคือ ตัง้ แต่ เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 16 และ 19 – 20
กันยำยน 2559

(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 16 กันยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. หรือก่อนเวลำ 12:00 น. ของ
วัน ที่ 19 กัน ยำยน 2559 ผู้จ องซื้อ สำมำรถช ำระเงิน ค่ ำ จองซื้อ โดยช ำระเป็ น (1) เงิน โอน (2) เช็ค
แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรือดร๊ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค ดร๊ำฟท์ นัน้ ๆ จะต้องลง
วันที1่ 6 กันยำยน 2559 หรือวันที่ 19 กันยำยน 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชี
ในกรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค หรือแคชเชียร์
เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำยบัญชีธนำคำรทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ท่ตี ิดต่ อได้ไ ว้
ด้ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12:00 น. ของวันที่ 19 กันยำยน 2559 หรือเวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของ
วันที่ 20 กันยำยน 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอนเท่ำนัน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงิ นค่า
จองซื้อหุ้น (จานวนเงิ นที่ ผ้จู ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายได้รบั ต้องเท่ากับยอด
จองซื้อเต็มจานวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือขีดคร่อม
และสังจ่
่ ำยเช็ค เข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ
6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื้อได้จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำ หน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย โดยผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ นผูท้ ำกำรโอนเงินของ
ยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
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(จ)

ผู้จองซื้อต้องนำใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้
ตำมข้อ (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจองซือ้ ได้ทผ่ี จู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. – 16:00 น. ของวันที่ 16 และ 19 – 20 กันยำยน 2559 โดยในกำรจองซือ้
เจ้ำหน้ำที่ท่รี บั จองซื้อจะลงลำยมือชื่อ หรือประทับตรำ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื้อหุ้นสำมัญ
ให้แก่ผู้จองซื้อ ทัง้ นี้ ให้เป็ นไปตำมรำยละเอียด หรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจกำหนดเพิม่ เติม

(ฉ)

ผู้จองซื้อซึ่ งเป็ นนักลงทุนสถาบัน จะต้องกรอกใบจองซื้อแบบฟอร์ม ข แยกต่างหากจากหุ้นที่ ได้รบั
การจัดสรรในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น (ถ้ามี)

(ช)

ผู้ท่ยี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย มีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิก กำรจองซื้อของผู้จองซื้อ ที่
ดำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) - (ฉ) ได้

6.7.4

สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ
เว้นแต่ จะได้รบั แจ้งกำรเปลีย่ นแปลงเป็ นอย่ำงอื่นจำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจัดจำหน่ำย
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ำมวิธกี ำรดังต่อไปนี้

(ก)

ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สำมัญขัน้ ต่ำจำนวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดย
ผู้จองซื้อต้องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื้อในใบจองซื้อ (แบบ ข) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลำยมือชื่อ หำกผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคลจะต้องลงนำมโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตรำ
สำคัญของบริษทั (ถ้ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดังต่อไปนี้
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจำตัวประชำชน ให้แนบสำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่ ี
เลขประจำตัวประชำชนทีย่ งั ไม่หมดอำยุ และสำเนำทะเบียนบ้ำนหน้ำทีม่ เี ลขประจำตัวประชำชน พร้อม
ทัง้ ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผจู้ องซือ้ เป็ นผู้ เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนทีแ่ สดงว่ำสำมำรถจองซื้อ
หุน้ ได้ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ำว: สำเนำใบต่ำงด้ำวหรือหนังสือเดินทำง พร้อมลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยำว์จะต้องแนบหลักฐำนที่แสดงว่ำสำมำรถจองซื้อหุ้นได้
ถูกต้องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จ องซื้อ ประเภทนิ ติบุ ค คลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนัง สือ รับ รองนิ ติบุ ค คลที่อ อกโดย
กระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลง
นำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
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สำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้วแต่กรณี) (ทีย่ งั ไม่หมดอำยุ) ของผูม้ อี ำนำจลงนำมของ
นิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
-

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือหนังสือแสดงควำมเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้องโดยผูม้ อี ำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ำว หรือสำเนำหนังสือเดินทำงทีย่ งั ไม่หมดอำยุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้
มีอำนำจลงนำมของนิตบิ ุคคลดังกล่ำว พร้อมรับรองสำเนำถูกต้องสำเนำเอกสำรประกอบข้ำงต้นทัง้ หมดที่
ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้องแล้ว ต้องได้รบั กำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ำหน้ำที่ Notary Public และ
รับรองโดยเจ้ำหน้ำที่ของสถำนทูตไทยหรือสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้จดั ทำหรือ
รับรองควำมถูกต้อง และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้

วิ ธีการจองซื้อ
-

การจองซื้อโดยวิ ธีกรอกรายละเอียดในใบจองซื้อ (Hard Copy)
กรณีผจู้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ำวหรือนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย
หรือต่ำงประเทศเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และได้ผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้จกั ลู กค้ำและตรวจสอบเพื่อ
ทรำบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และ
ได้ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยที่จะทำกำรจองซือ้ ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื้อ ผู้
จองซื้อดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบกำรจองซื้อ ผู้จองซื้อ
ดังกล่ำวจะต้องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซือ้ และลงลำยมือชื่อเพื่อใช้เป็ นหลักฐำนในกำรจองซือ้
หลักทรัพย์ให้แก่ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยที่จะทำกำรจองซื้อ ทัง้ นี้หำกไม่
เป็ นไปตำมเงื่อนไขทีก่ ล่ำวข้ำงต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอก
รำยละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจนพร้อมลงลำยมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยเพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซือ้
ในกรณีท่ผี จู้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ในส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account
Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำ
รับรองสถำนะนิตบิ ุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนิตบิ ุคคลเท่ำนัน้
พร้อมลงนำมรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้

(ข)

ผู้จองซื้อสำมำรถจองซื้อได้ท่สี ำนักงำนหรือสำขำ ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย
ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 16 และ 19 – 20 กันยำยน 2559
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(ค)

ผูจ้ องซือ้ ต้องชำระเงินค่ำจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจำนวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี ำระเงินมีดงั นี้
-

หำกทำกำรจองซื้อในวันที่ 16 กันยำยน 2559 เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลำ 12.00 น. ของ
วันที่ 19 กันยำยน 2559 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยชำระเป็ น (1) เงินโอน (2) กำรโอนเงิน
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรีย กว่ ำ “เช็ค ธนำคำร”) หรือ ดร๊ ำ ฟท์ โดยเช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค หรือ ดร๊ ำ ฟท์ นัน้ ๆ จะต้อ งลงวัน ที่ 16
กันยำยน 2559 หรือวันที่ 19 กันยำยน 2559 และสำมำรถเรียกเก็บเงินได้จำกสำนักงำนหักบัญชีใ น
กรุงเทพมหำนครได้ภำยใน 1 วันทำกำร โดยชื่อของเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่านัน้
ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซื้อเป็ นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ำย บัญชีธนำคำรที่
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด พร้อมทัง้ เขียนชื่อ
นำมสกุ ล และหมำยเลขโทรศัพ ท์ท่ีติด ต่ อ ได้ไ ว้ด้ำ นหลัง และ (4) กำรหัก เงิน ฝำกในบัญ ชีซ้ือ ขำย
หลักทรัพย์ของผูจ้ องซือ้ ทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยทีท่ ำกำรจองซือ้

-

หำกทำกำรจองซือ้ หลังเวลำ 12.00 น. ของวันที่ 19 กันยำยน 2559 หรือ เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของ
วันที่ 20 กันยำยน 2559 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชำระค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอน หรือกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน
เงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์
ของผูจ้ องซือ้ เท่ำนัน้

ทัง้ นี้ กำรชำระเงินค่ำจองซือ้ โดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
หรือ ATS) จะกระทำได้เฉพาะผูจ้ องซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ ายที่จะทำกำรจองซื้อ ที่ได้ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชำระค่ำ
ภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่ำวมีผลใช้บงั คับแล้วในวันจองซือ้
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ภาระค่าใช้จา่ ยหรือค่าธรรมเนี ยมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจานวนเงิ นค่า
จองซื้อหุ้น (จานวนเงิ นที่ ผ้จู ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายได้รบั ต้องเท่ากับยอด
จองซื้อเต็มจานวน)
(ง)

ผูจ้ องซือ้ ทีช่ ำระเงินค่ำจองซือ้ เป็ นเงินโอน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊ำฟท์ หรือกำรหักเงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ของผูจ้ อง
ซือ้ ทีฝ่ ำกอยู่กบั ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยทีท่ ำกำรจองซือ้ ให้โอนเงินค่ำจองซือ้ หรือ
ขีดคร่อมและสังจ่
่ ำยเช็ค หรือสังให้
่ หกั เงินฝำกในบัญชีซอ้ื ขำยหลักทรัพย์ เข้ำบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั กำรกำรจัด
จำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซือ้ สำมำรถสอบถำมชื่อและ
เลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จำกผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยทีท่ ำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ ดั กำรกำร
จัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย จะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้กบั
บริษทั ฯ ต่อไป

ส่วนที่ 3 หน้ำ 35

บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

(จ)

ผูจ้ องซือ้ ต้องนำใบจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมหลักฐำนกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ ในข้อ (ค) มำยื่นควำมจำนงขอจอง
ซื้อได้ท่ผี ู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 9.00 น. –
16.00 น. ของวันที่ 16 และ 19 – 20 กันยำยน 2559 โดยในกำรจองซือ้ เจ้ำหน้ำทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลำยมือชื่อ
หรือ ประทับ ตรำรับ จองเพื่อ เป็ น หลัก ฐำนในกำรรับ จองซื้อ หุ้น สำมัญ ให้แ ก่ ผู้จองซื้อ ทัง้ นี้ ให้เ ป็ น ไปตำม
รำยละเอียด หรือขัน้ ตอนหรือเงื่อนไข ที่ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำยอำจกำหนด
เพิม่ เติมสำหรับผูม้ อี ุปกำรคุณของบริษทั ฯ

(ฉ)

ผู้จองซื้อซึ่งเป็ นผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ จะต้องกรอกใบจองซื้อแบบฟอร์ม ข แยกต่างหากจากหุ้น
ที่ได้รบั การจัดสรรในฐานะผูถ้ ือหุ้นของ BCP เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้รบั จัดสรรหุ้น (ถ้ามี)

(ช)

ผูท้ ย่ี ่นื ควำมจำนงในกำรจองซื้อและได้ชำระค่ำจองซื้อไว้แล้ว จะยกเลิกกำรจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ ำย ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ ำเนินกำรไม่ครบถ้วนตำมข้อ (ก) – (ฉ) ได้

6.7.5

เอกสารอื่น (ถ้ามี)
เอกสำรอื่นใดตำมแต่ผจู้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะร้องขอ

กรณี ผูจ้ องซือ้ ไม่ปฏิบตั ติ ำมข้อ 6.7 วันและวิธกี ำรจอง และกำรชำระเงินค่ำจองซือ้ หรือพบว่ำเอกสำรประกอบกำรจอง
ซือ้ ไม่ครบถ้วน ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิในกำรเปลีย่ นแปลงรำยละเอียดวิธกี ำร
จองซือ้ ตำมทีร่ ะบุไว้ในหนังสือฉบับนี้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หำ อุปสรรค หรือข้อจำกัดในกำรดำเนินกำร
ทัง้ นี้เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ผจู้ องซือ้ อย่ำงเป็ นธรรม

6.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจ้ ู องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ในกรณี ท่ีมีก ำรจองซื้อ หุ้น สำมัญเกิน กว่ำ จำนวนหุ้น สำมัญ ที่จดั สรรให้ตำมที่ระบุใ นข้อ 1.2 ผู้จ ัด จ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุในข้อ 6.2 จะดำเนินกำรตำมหลักเกณฑ์และวิธกี ำรจัดสรรหลักทรัพย์ในข้อ 6.6 ทัง้ นี้ สำหรับผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหรือได้รบั จัดสรรน้อยกว่ำจำนวนทีจ่ องซือ้ จะได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ ตำมรำยละเอียดในข้อ 6.9

6.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์

วิธีก ำรคืน เงิน ค่ ำ จองซื้อ หลักทรัพ ย์ใ ห้เ ป็ น ไปตำมรำยละเอีย ด หรือ ขัน้ ตอนหรือ เงื่อ นไข ที่ผู้จ ัด จ ำหน่ ำย
หลักทรัพย์แต่ ละรำยอำจกำหนดเพิ่มเติม สำหรับ ลูก ค้ำของตน ทัง้ นี้ กำหนดกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพ ย์ต ำม
รำยละเอียดด้ำนล่ำงสำหรับผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทให้เป็ นไปตำมกฎหมำยและประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง
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ทัง้ นี้ สำหรับกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์สำหรับกำรจองซื้อโดยผู้ถือหุ้นของ BCP เฉพำะกลุ่มที่มีสทิ ธิ
ได้รบั จัดสรรหุน้ บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ตำมวิธกี ำรทีผ่ ู้
จองซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ จ่ำยเป็ นเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ และจัดส่งทำงโปรษณียล์ งทะเบียน ตำมทีอ่ ยู่ทส่ี ำมำรถติดต่อได้ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจอง หรือกำรโอนเงิน
ค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) เฉพำะในกรณี ผู้จ องซื้อ มีบ ัญ ชีซ้ือ ขำยหลัก ทรัพ ย์แ ละมีร ำยละเอีย ดบัญ ชีธ นำคำรที่ใ ห้ไ ว้ก ับ บริษัท
หลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) เท่ำนัน้
6.9.1

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผู้
จองซื้อที่ไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซื้อหุ้นสำมัญผ่ำนตน โดยไม่มี
ดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื้ อเข้ำบัญชีธนำคำร
ของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วัน
ทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำร
จองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชี
หรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงิ นค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำที่
กำหนดดังกล่ำว ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญที่
ไม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำว
ข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอน
เงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื้อทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะ
ไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.2

กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผู้
จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
ให้แ ก่ ผู้จองซื้อ หุ้นทุ กรำยผ่ำ นตน โดยไม่มี ด อกเบี้ย และ/หรือ ค่ำ เสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จองซื้อ ระบุไ ว้ในใบจองซื้อ
กล่ ำ วคือ กำรโอนเงิน ค่ ำ จองซื้อ เข้ำ บัญ ชีธ นำคำรของผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ หรือจ่ำยเป็ น
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เช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืน
เงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำ
จองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ อง
ซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตามเช็ค
ที่จ่ายค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผู้
จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเช็คค่ำจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
หุน้ สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซือ้ เพรำะไม่สำมำรถเรียกเก็บเงินค่ำจองซือ้ ตำมเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ำยค่ำจองซือ้
หุ้นได้ หรือเนื่องจำกกำรปฏิบตั ิผดิ เงื่อนไขกำรจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผูจ้ ดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภำยใน 30 วัน นับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
ทัง้ นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ได้รบั กำรจัดสรรหุ้นอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ ผู้จดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจอง โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/
หรือค่ำเสียหำยใดๆ ตำมทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้
ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับ
จำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผู้รบั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรือค่ ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือ
เช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี)
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
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6.9.4

กรณี ผจู้ องซื้อชาระเงิ นค่าจองซื้อเกิ นกว่าจานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ และ/หรือได้รบั จัดสรร

ผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผู้
จองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ รำยนัน้ ๆ จะดำเนินกำรให้มกี ำรคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรร
ให้แ ก่ ผู้จองซื้อ หุ้นทุ กรำยผ่ำ นตน โดยไม่มีด อกเบี้ย และ/หรือ ค่ำ เสียหำยใดๆ ตำมที่ผู้จ องซื้อ ระบุไ ว้ในใบจองซื้อ
กล่ ำ วคือ กำรโอนเงิน ค่ ำ จองซื้อ เข้ำ บัญ ชีธ นำคำรของผู้จ องซื้อ ผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิน อัต โนมัติ (หรือ ที่เ รีย กว่ ำ
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือจ่ำยเป็ น
เช็คขีดคร่อมเฉพำะสังจ่
่ ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบ
จองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำร
โอนเงินหรือค่ำธรรมเนียมกำรเรียกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรือเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ำมี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืน
เงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้ภำยในระยะเวลำทีก่ ำหนดดังกล่ำว ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตรำร้อยละ
7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ สำมัญทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรคืน นับจำกวันทีพ่ น้ กำหนดระยะเวลำ
ดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้น อย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำ
จองซือ้ เข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซื้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ อง
ซือ้ ได้รบั คืนเงินค่ำจองซือ้ แล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค
ซึง่ ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตำมได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.5

กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหลักทรัพย์
(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุกำรณ์ตำมทีร่ ะบุไว้ในข้อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ ำยหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผูจ้ ดั กำรกำรจัดจำหน่ ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขำยหุน้ สำมัญและจัดจำหน่ำยหุน้
สำมัญ ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หุน้ สำมัญทันที
(ข) กรณีท่เี กิดเหตุกำรณ์อ่นื ใดที่ทำให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขำยได้ ผูจ้ องซือ้ มีสทิ ธิทจ่ี ะยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื้อจะต้องแจ้งควำมประสงค์ต่อผู้จดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ซ่งึ เป็ นผู้รบั จองซื้อตำมที่ระบุไว้ในข้อ 6.2
ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จำหน่ ำย
หลักทรัพย์ทร่ี บั จองซือ้ หุน้ สำมัญจำกผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกกำรจองซือ้ หลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำรคืน
เงินค่ำจองซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รำยนัน้ ๆ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบ
จองซื้อ โดยกำรโอนเงิน อัตโนมัติเ ข้ำ บัญชีในชื่อ ผู้จ องซื้อ กรณี ผู้จองซื้อ ชำระผ่ ำ นระบบกำรโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวัน
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สิน้ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) หรือจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผูจ้ องซือ้ ตำมชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้
ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทัง้ นี้
ในกรณีทไ่ี ม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้
จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์รำยทีม่ หี น้ำทีร่ บั ผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้อ งชำระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ อง
ซือ้ ในอัตรำร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั กำรจัดสรรหุน้ สำมัญคืนนับ
จำกวันทีพ่ น้ กำหนดเวลำดังกล่ำว จนถึงวันทีไ่ ด้มกี ำรชำระคืนตำมวิธกี ำรดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงไรก็ดไี ม่ว่ำ
กรณีใดๆ หำกได้มกี ำรโอนเงินค่ำจองซื้อเข้ำบัญชีธนำคำรของผูจ้ องซือ้ ผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่ำ “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซือ้ หุน้ ทำงไปรษณีย์
ลงทะเบียนตำมทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่ำผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดย
ชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อ หรือกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผูจ้ ดั จำหน่ ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อ ทีอ่ ยู่ ของผูจ้ องซือ้ ไม่ชดั เจนหรือ ไม่ครบถ้วน
ตำมได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

6.10 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้ำที่
เป็ นนำยทะเบียนหุน้ สำมัญให้กบั บริษทั ฯ และให้บริกำรรับฝำกใบหุน้ ทีจ่ องซือ้ ในกำรเสนอขำยครัง้ นี้ กล่ำวคือ ผูจ้ องซือ้
สำมำรถใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ เพื่อขอให้นำหุน้ สำมัญทีต่ นได้รบั กำรจัดสรรเข้ำสู่ระบบซือ้ ขำยแบบไร้ใบ
หุ้น (Scripless System) ได้ทนั ที ทัง้ นี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในได้ทนั ทีท่อี นุ ญำตให้หุ้นสำมัญของ
บริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ ซึง่ แตกต่ำงกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้
จะไม่สำมำรถขำยหุน้ สำมัญได้ในจนกว่ำจะได้รบั ใบหุน้
ในกำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในครัง้ นี้ ผู้จ องซื้อ สำมำรถเลือ กให้บ ริษัท ฯ ดำเนิ น กำรในกรณี ใ ดกรณี ห นึ่ ง
ดังต่อไปนี้คอื
(1)

ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ สำมัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขำย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีน้ี บริษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั “บริษัท ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผูฝ้ ำก” และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่
บริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝำกหุน้ สำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผจู้ องซือ้ ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำก
วันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญที่
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ผูจ้ องซือ้ ฝำกไว้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ทนั ทีทอ่ี นุ ญำต
ให้หนุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดำเนินกำรตำมข้อ 6.10 (1) นี้ ชื่อของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้ำของ
บัญชีซ้อื ขำยหลักทรัพย์ท่ผี จู้ องซื้อประสงค์จะฝำกหุน้ ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ว
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2)

ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริกำรของศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ทจ่ี ะฝำกหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้
ต้องกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ส่วน “ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)” สำหรับผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำรับรองสถำนะ
นิติบุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลตำม FATCA” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นนิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้อมลงนำม
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล กรณีน้บี ริษทั ฯ จะดำเนินกำรนำหุน้ สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้กบั ศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุน้ สำมัญตำมจำนวนที่ผจู้ องซือ้ ได้รบั กำร
จัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐำนกำรฝำกให้แก่ผู้จองซื้อ
ภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ ในกรณีน้ี ผูท้ ไ่ี ด้รบั กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุน้
สำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องถอนหุน้ สำมัญออกจำกบัญชีของบริษทั ผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สำมำรถติดต่อได้ทศ่ี ูนย์รบั ฝำกหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่ำธรรมเนียม
กำรถอนหุน้ สำมัญตำมอัตรำทีศ่ นู ย์รบั ฝำกหลักทรัพย์กำหนด
หำกผูจ้ องซือ้ กรอกเอกสำรไม่ถูกต้องและครบถ้วน ซึง่ รวมถึงกำรกรอกกรอกข้อมูลเพิม่ เติมในใบจองซือ้ ส่วน
“ข้อมูลเพิม่ เติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผูจ้ อง
ซื้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิตบิ ุคคล และเอกสำร “คำรับรองสถำนะนิตบิ ุคคลและคำยินยอมเปิ ดเผยข้อมูล
ตำม FATCA” สำหรับผู้จองซื้อที่เป็ นนิติบุคคลเท่ำนัน้ อันเป็ นผลให้บริษัทฯ ไม่สำมำรถดำเนินกำรนำหุ้น
สำมัญทีไ่ ด้รบั จัดสรรฝำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ได้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ
ทีจ่ ะดำเนินกำรออกใบหุน้ ตำมข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
ทัง้ นี้ กำรถอนหุน้ สำมัญทีฝ่ ำกไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลำในกำร
ดำเนินกำร ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นำฝำกในบัญชีดงั กล่ำวอำจจะไม่สำมำรถถอนหุน้ สำมัญได้ทนั ภำยในวันทีห่ ุน้
สำมัญของบริษทั ฯ เริม่ ทำกำรซือ้ ขำยได้ในวันแรกในตลำดหลักทรัพย์ฯ

(3)

ในกรณีท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รบั ฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตำมจำนวนทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ทำงไปรษณียล์ งทะเบียนตำมชื่อทีอ่ ยูท่ ่ี
ระบุไว้ในใบจองซื้อหุน้ ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลำกำรจองซื้อ ในกรณีน้ี ผู้จองซือ้ ที่
ได้รบั กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญทีไ่ ด้รบั กำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้รบั ใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้รบั
ภำยหลังจำกทีห่ นุ้ สำมัญของบริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
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บริษทั บีซพี จี ี จำกัด (มหำชน)

กำหนดกำรส่งมอบหลักทรัพย์ตำมรำยละเอียดข้ำงต้นสำหรับผูจ้ องซือ้ แต่ละประเภทให้เป็ นไปตำมกฎหมำย
และประกำศทีเ่ กีย่ วข้อง ทัง้ นี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณี ใดกรณี หนึ่ งในใบจองซื้อ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ ที่
จะดาเนิ นการออกใบหุ้น ตามข้อ 6.10 (3) ให้แก่ผจู้ องซื้อแทน
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