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6.

การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ ใ นกำรเปลี่ยนแปลงรำยละเอียดวิ ธีกำรจองซื อ้
หลักทรัพย์และวิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในหนังสือชี ้ชวนฉบับนี ้ตำมควำมเหมำะสม ในกรณีที่เกิดปั ญหำ อุปสรรค
หรื อข้ อจำกัดในกำรดำเนินกำร ทังนี
้ ้ เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่นกั ลงทุนอย่ำงเป็ นธรรม และเพื่อให้ กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จ
6.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
กำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี ้จะเสนอขำยผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2

6.2

ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ชัน้ 1, 3, 11 และ 19 อำคำรธนำคำรกสิกรไทย
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสำมเสนใน
เขตพญำไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000
โทรสำร 0-2696-0099
6.2.2 ผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]

6.3

เงื่อนไข และค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษัทฯ ตกลงมอบหมำยให้ ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 เป็ นผู้ดำเนินกำรจัดจำหน่ำยหุ้น
สำมัญของบริ ษัทฯ ซึ่งจะเสนอขำยต่อประชำชนจำนวน 75,000,000 หุ้น ในรำคำหุ้นละ [] บำท ตำมสัดส่วนกำร
จัด สรรตำมที่ ป รำกฏในข้ อ 1.2 [โดยผู้จัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ มี ข้ อ ตกลงยอมรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ยหุ้น ประเภท
รั บประกันผลกำรจำหน่ำยอย่ำงแน่นอน (Firm Underwriting)] ทัง้ นีร้ ำยละเอียดให้ เป็ นไปตำมสัญญำแต่งตัง้ ผู้จัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 11

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

มีสิทธิยกเลิกกำรจำหน่ำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ เมื่อเกิดเหตุกำรณ์ต่ำงๆ ตำมที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่ งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) ซึง่ รวมถึงเหตุกำรณ์ดงั ต่อไปนี ้
(ก)

[เมื่อบริ ษัทฯ ไม่สำมำรถปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขใดๆ ที่กำหนดไว้ ในสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย (Underwriting Agreement)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสดุ วิสยั กำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนยั สำคัญทำงด้ ำนกำรเงิน เศรษฐกิจ หรื อกำรเมืองทังในประเทศ
้
และต่ำงประเทศ หรื อกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมีนัยสำคัญในธุรกิ จหรื อกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ที่อำจมี
ผลกระทบต่อกำรจัดจำหน่ำยในครัง้ นี ้

(ค)

เมื่อมีกำรยกเลิกสัญญำแต่งตังผู
้ ้ จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย (Underwriting Agreement) หรื อ

(ง)

เมื่อมีเหตุที่ทำให้ สำนักงำน ก.ล.ต. หรื อหน่วยงำนรำชกำรสัง่ ระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ หรื อไม่
สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ]

ทังนี
้ ้ รำยละเอียดและเงื่อนไขในกำรยกเลิกกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญและกำรจัดจำหน่ำยหุ้นสำมัญดังกล่ำวข้ ำงต้ นจะ
เป็ นไปตำมรำยละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่ จ ะก ำหนดไว้ ใ นสัญ ญำแต่ง ตัง้ ผู้จัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยยกเลิ กกำรเสนอขำยหรื อกำรจัดจำหน่ำยหุ้นในครัง้ นี ้จำก
เหตุ ใ นข้ อ (ก) - (ง) ข้ ำงต้ น หรื อ เหตุ อื่ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ในสัญ ญำแต่ ง ตัง้ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำรจ ำหน่ ำ ย
(Underwriting Agreement) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยและผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยแต่ละรำยจะดำเนินกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อทังจ
้ ำนวนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแต่ละรำยที่จองซื ้อหุ้นสำมัญในส่วนของตน
ตำมรำยละเอียดที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.9
6.3.2 ค่ าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญ
บริ ษัทฯ ตกลงจ่ำยค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ให้ แก่ผ้ จู ัดจำหน่ำยหลั กทรัพย์
ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 (ไม่รวมภำษี มูลค่ำเพิ่ม ) รวมเป็ นเงิ นทัง้ สิ ้น [] บำท โดยจะชำระให้ ภำยใน [] วันทำกำร
หลังจำกวันที่บริ ษัทฯ ได้ รับเงินค่ำจองซื ้อจำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ครบถ้ วน
6.3.3 ประมาณการจานวนเงินค่ าหุ้นสามัญที่บริษัทฯ จะได้ รับ
(1) ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ
หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน [] หุ้นในรำคำหุ้นละ [] บำท

[]

บำท

หัก ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[]

บำท
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จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับต่อหุ้น

[]

บำท

หุ้นสำมัญเพิ่มทุนจำนวน [] หุ้นในรำคำหุ้นละ [] บำท

[]

บำท

หัก ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับ

[]

บำท

จำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่บริ ษัทฯ จะได้ รับต่อหุ้น

[]

บำท

(2) ประมำณกำรจำนวนเงินค่ำหุ้นสำมัญที่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมที่ขำยหุ้นในครัง้ นี ้จะได้ รับ

6.4

ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ 1
ประมำณค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
ค่ำธรรมเนียมคำขออนุญำตเสนอขำยหุ้นสำมัญของบริษัทฯ

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นคำขอให้ รับหุ้นสำมัญเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมแรกเข้ ำในกำรเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน2

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจดทะเบียนเพิม่ ทุนชำระแล้ ว

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[]

บำท

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ 3

[]

บำท

รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้

[]

บาท

ค่ำธรรมเนียมกำรยื่นแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ

[]

บำท

ค่ำธรรมเนียมกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย

[]

บำท

ค่ำใช้ จำ่ ยอื่นๆ 3

[]

บำท

ประมำณค่ำใช้ จำ่ ยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์ของผู้ถือหุ้นเดิมที่ขำยหุ้นในครัง้ นี ้
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รวมค่ าใช้ จ่ายทัง้ สิน้
หมำยเหตุ :

1
2
3

6.5

[]

บาท

ค่ำใช้ จำ่ ยข้ ำงต้ นไม่รวมภำษี มลู ค่ำเพิ่ม
ไม่รวมค่ำธรรมเนียมรำยปี
ค่ำใช้ จ่ำยอื่นๆ รวมถึง ค่ำที่ปรึ กษำทำงกำรเงิน ค่ำที่ปรึ กษำกฎหมำย ค่ำโฆษณำประชำสัมพันธ์ ค่ำ
พิมพ์หนังสือชี ้ชวน ใบจองซื ้อหุ้น และเอกสำรอื่นๆ เป็ นต้ น

วิธีการขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หลักทรัพย์
สำหรับบุคคลทัว่ ไป
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญได้ ที่สำนักงำนของผู้จดั จำหน่ำยหลั กทรัพย์ ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2 ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวันสิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
สำหรับนักลงทุนสถำบัน
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญได้ ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวัน
สิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
สำหรับผูม้ ี อปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ
สำมำรถติดต่อขอรับหนังสือชี ้ชวนและใบจองซื ้อหุ้นสำมัญได้ ที่สำนักงำนของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. - 16.00 น. ตังแต่
้ วนั ที่หนังสือชี ้ชวนมีผลบังคับใช้ จนถึงวัน
สิ ้นสุดกำรจองซื ้อ
ทังนี
้ ้ บุคคลทัว่ ไป นักลงทุนสถำบัน ผู้มีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯ สำมำรถดำวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนซึ่งมี
ข้ อมูลไม่แตกต่ำงจำกหนังสือชี ช้ วนที่ยื่นต่อสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์ และตลำดหลักทรั พย์ ฯ จำก
เว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษำรำยละเอียดกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ได้ ก่อนทำกำรจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญ
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6.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญที่เสนอขำยในครัง้ นี ้ แบ่งเป็ นกำรจัดสรร 3 ส่วน ตำมรำยละเอียดในข้ อ 1.2 ได้ แก่ (1) บุคคลทัว่ ไป
(2) นักลงทุนสถำบัน (3) ผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ ผ่ำนผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
กำรเสนอขำยหุ้นในครั ง้ นี ้ มิได้ เป็ นกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรื อประชำชนเป็ นกำรทัว่ ไป เนื่องจำกควำม
ต้ องกำรซื ้อจำกกลุม่ บุคคลข้ ำงต้ นเพียงพอต่อมูลค่ำรวมของหุ้นที่เสนอขำยในครัง้ นี ้แล้ ว และสำมำรถกระจำยหุ้นในวง
กว้ ำงได้ อย่ำงเพียงพอ
นอกจำกนี ้ กำรจัดสรรหุ้นสำมัญโดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย และผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย จะอยูภ่ ำยใต้ เกณฑ์ดงั นี ้
1.

ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะไม่จดั สรร
หุ้นสำมัญที่เสนอขำยให้ แก่ตนเอง ผู้จัดจำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอำนำจ
ควบคุมบริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อยของตนเอง หรื อของผู้จดั จำหน่ำยหุ้นที่ร่วมจัดจำหน่ำย และผู้ที่ เกี่ยวข้ อง รวมถึง
กองทุนรวมที่มีลกั ษณะที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย และผู้จดั จำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยถูกห้ ำมมิให้ จัดสรรหลักทรั พย์ ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริ ษัทฯ ถูกห้ ำมมิให้ จัดสรรหลักทรั พย์ ให้
รวมทัง้ จะไม่จัด สรรหุ้น ให้ กับบริ ษัท ย่อ ยของบริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ เป็ นไปตำมรำยละเอี ยดที่ กำหนดไว้ ในประกำศ
คณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่ อ ง หลัก เกณฑ์ เงื่ อ นไข และวิ ธี ก ำรในกำรจัด จ ำหน่ำ ย
หลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหำคม 2552 (รวมทังที
้ ่ได้ มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ) และประกำศคณะกรรมกำรกำกับตลำด
ทุน ที่ ทจ. 40/2557 เรื่ องกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ของ
บริ ษัทที่ออกตรำสำรทุน ลงวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2557 (รวมถึงที่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

2.

ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำยขอสงวนสิทธิ ที่จะใช้ ดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้ น
สำมัญที่จัดสรรให้ แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อำจพิจำรณำจัดสรรให้ แก่บุคคลทั่ว ไปเพิ่มเติม หำก
พิจำรณำแล้ วเห็นว่ำมีห้ นุ สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ เพื่อให้ กำรเสนอ
ขำยหุ้นสำมัญครัง้ นี ้ประสบควำมสำเร็ จ

3.

ภำยหลัง จำกกำรปิ ดรั บ จองซือ้ หุ้น สำมัญ สำหรั บ ผู้จ องซื อ้ ในแต่ละประเภท ผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยอำจพิจำรณำขยำยระยะเวลำกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญสำหรับผู้จองซื ้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรื อเปลี่ยนแปลงจำนวนหุ้นสำมัญที่จดั สรรให้ แก่นกั ลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หำกพบว่ำมีห้ ุ น
สำมัญเหลือจำกกำรจัดสรรในส่วนผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ แต่มีผ้ สู นใจจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนที่จะ
จัดสรรสำหรับส่วนของบุคคลทัว่ ไป หรื อนักลงทุนสถำบัน เป็ นต้ น ทังนี
้ ้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะอยูภ่ ำยใต้ ดลุ ย
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 15

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

พิ นิ จ ของผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและรั บ ประกัน กำรจำหน่ำยแต่เพี ย งผู้เดี ยว โดยปฏิ บัติ ต ำมกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวข้ อง และจะมีกำรแจ้ งข่ำวให้ นกั ลงทุนที่เกี่ยวข้ องได้ ทรำบโดยทัว่ กัน ทำงสือ่ ต่ำงๆ ที่เหมำะสมต่อไป
4.

กำรจัดสรรหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้เป็ นกำรปฏิบตั ิเพื่อให้ สอดคล้ องกับคุณสมบัติที่กำหนดตำมข้ อ 4 (3) เรื่ อง กำร
กระจำยกำรถือหุ้นรำยย่อยภำยใต้ ข้อบังคับ เรื่ อง กำรรับหุ้นสำมัญหรื อหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 16 พฤษภำคม พ.ศ.2558 (รวมทังที
้ ่มีกำรแก้ ไขเพิ่มเติม)

6.6.1 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ บุคคลทั่วไป
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บุคคลทั่วไป ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2 โดยจะทำกำร
จัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณ ผู้ที่เป็ นลูกค้ ำหรื อคำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บคุ คลอื่นๆ
ต่อไป โดยจะจัดสรรให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมั ญให้ แก่
บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้จำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่บคุ คลทัว่ ไปจะมีจำนวนขันต
้ ่ำ [] หุ้น และเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ []
หุ้น
หำกยอดกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญของผู้จองซื ้อบุคคลทัว่ ไปครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และ 6.2.2
ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสำมัญของบุคคลทัว่ ไปก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6.2 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ นักลงทุนสถาบัน
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่นกั ลงทุนสถำบัน ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อ ในจำนวนมำกน้ อยเท่ำใดก็
ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บุคคลใดก็ได้ ทังนี
้ ้ จำนวนหุ้นที่จัดสรรให้ แก่นกั ลงทุนสถำบันทัว่ ไปจะมี
จำนวนขันต
้ ่ำ [] หุ้น และเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [] หุ้น
หำกยอดกำรจองซือ้ หุ้นสำมัญครบตำมจำนวนที่กำหนดแล้ ว ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บ ประกัน กำร
จำหน่ำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในกำรปิ ดรับจองซื ้อหุ้นสำมัญก่อนครบกำหนดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
6.6.3 วิธีจัดสรรหุ้นสามัญให้ แก่ ผ้ มู ีอุปการคุณของบริษัทฯ
กำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ มู ีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บุคคลที่คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ ได้ มอบหมำย โดยจะทำกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลใด และ/หรื อในจำนวนมำก
น้ อยเท่ำใดก็ได้ หรื อจะปฏิเสธกำรจัดสรรหุ้นสำมัญให้ แก่บคุ คลใดก็ได้ โดยจำนวนหุ้นที่จดั สรรให้ แก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของ
ส่วนที่ 3 หน้ ำที่ 16

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บริ ษัทฯ จะมีจำนวนขันต
้ ่ำ [] หุ้น และเพิ่มเป็ นจำนวนทวีคณ
ู ของ [] หุ้น และหำกปรำกฏว่ำยังมีจำนวนหุ้นสำมัญ
คงเหลือภำยหลังกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ ูมีอุปกำรคุณของบริ ษัทฯ ข้ ำงต้ น ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำร
จำหน่ำยอำจพิจำรณำจัดสรรจำนวนหุ้นสำมัญคงเหลือดังกล่ำวให้ แก่นกั ลงทุนสถำบัน หรื อบุคคลทัว่ ไปเพิ่มเติม

6.7

วันและวิธีการจอง และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญ
6.7.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลทัว่ ไปจะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน [] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [] หุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำก
ผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
และลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชน ที่ยงั ไม่หมดอำยุ และ/หรื อสำเนำทะเบียน
บ้ ำนหน้ ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน พร้ อมทังลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ น
ผู้เยำว์ ที่ยังไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่
หมดอำยุของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ ูเยำว์ อำศัยอยู่ พร้ อมให้
ผู้ปกครองลงนำมรั บรองสำเนำถูกต้ อง และ/หรื อ กรณี ผ้ ูจองซือ้ เป็ นผู้เยำว์ที่มีบตั รประจำตัว
ประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยังไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์ และของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่
หมดอำยุ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์จะต้ องแนบหลักฐำนที่
แสดงว่ำสำมำรถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตำมกฎหมำย)

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำ
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บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง
-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนัง สือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง
และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ ำวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุ
ไว้ ในข้ อ 6.2 และได้ ผำ่ นขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ
(Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ด ำเนิ น กำรจั ด ท ำ
แบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
แล้ ว ภำยในระยะเวลำไม่ เ กิ น 2 ปี ผู้จ องซื อ้ ดัง กล่ำ วไม่ จ ำเป็ นต้ อ งแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test ประกอบกำรจองซื ้อ ผู้จองซื ้อดังกล่ำวจะต้ องกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบ
จองซื อ้ และลงลำยมื อ ชื่ อ เพื่ อ ใช้ เ ป็ นหลัก ฐำนในกำรจองซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผ้ ูจัด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์ที่จะทำกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบ
เอกสำร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อม
ลงลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบใบจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ใน
กรณีที่ผ้ ูจองซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์
(Scriptless System) โดยผู้จองซือ้ ประสงค์ ที่จ ะฝำกหุ้นในบัญชี ข องบริ ษัท ผู้อ อกหลัก ทรั พ ย์
สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน “ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับ
กำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)” สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ น
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บุคคลธรรมดำและนิติบุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรั บตรวจสอบสถำนะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” สำหรั บผู้จองซือ้ นิติบุคคลเท่ำนัน้ พร้ อมลงนำมรั บรอง
ควำมถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
-

กำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อผ่ำนช่องทำงเว็บไซต์ของผู้จดั
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหลักทรัพย์ (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์
ซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) และ []) โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มี
บัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมข้ อ 6.2 ซึ่งผ่ำน
ขันตอนกำรรู
้
้ จกั ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถ
รับควำมเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อน
กำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องมีกำรควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์
ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซือ้ ได้ โดยใช้ ชื่อ ผู้ใช้ (User Name) และ
รหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำได้ ศกึ ษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้น
ในหนังสือชีช้ วนและ/หรื อ ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วนของ
หลักทรัพย์ และ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลง
นำมในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์ได้ จัดให้ มีหนังสือชีช้ วนและข้ อมูลสรุ ปของหลักทรั พย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัด จำหน่ำยหลัก ทรั พ ย์ ทัง้ นี ้ วิ ธี ก ำรจองซือ้ ให้ เป็ นไปตำมรำยละเอียดหรื อ
ขันตอนที
้
่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยอำจกำหนดเพิ่มเติมสำหรับลูกค้ ำของตนในภำยหลัง

-

กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ผู้จองซือ้ สำมำรถจองซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ แู นะนำกำร
ลงทุน หรื อ Investment Consultant (IC) ของผู้จัด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำร
จำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย (เฉพำะรำยที่เปิ ดรับจองซื ้อผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปซึ่งได้ แก่ บริ ษัทหลักทรัพย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน) และ []) โดยยืนยัน
กำรจองซื ้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ที่จะทำกำรจองซื ้อ และได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั
ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และด ำเนิ น กำรจัด ท ำประเมิ น ควำมสำมำรถรั บ ควำมเสี่ ย ง
(Suitability Test) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ภำยในระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะต้ องมีกำรควบคุมกำรจองซื ้อ
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ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ ำได้
โดยผู้จ องซื อ้ ไม่ต้ อ งกรอกข้ อ มูลและลงนำมในใบจองซื อ้ (Hard Copy) รวมถึ ง ไม่ต้ อ งแนบ
เอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะต้ องปฏิบตั ิตำมเกณฑ์ ดังนี ้


ผู้แ นะน ำกำรลงทุน ต้ อ งติด ต่อ ผู้จ องซื อ้ ในกำรด ำเนิ นกำรกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ผ่ำน
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซื ้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ ง
ให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี ้ชวน และ/
หรื อ ข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ผำ่ นเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อ
จำกหนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ ข้ อมูลสรุปของหลักทรัพย์ จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต.
ที่ www.sec.or.th



ผู้แนะนำกำรลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอน
้
กำรตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญ
ั ชีที่ผ้ จู องซื ้อมีกับผู้จดั กำร
กำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ ำ ย หรื อ ผู้จัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกัน กำร
จำหน่ำย หรื อบัตรประจำตัวประชำชน หรื อวันเดือนปี เกิด หรื อธนำคำรที่ใช้ ชำระรำคำ
(ATS) กับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น



ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งยื น ยัน ทำงวำจำว่ำ ได้ ศึก ษำข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ใน
หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวน
และ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนำม
ในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ



ผู้แนะนำกำรลงทุนของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เมื่อรับคำยืนยันพร้ อมรำยละเอียดกำร
จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำนระบบที่ผ้ จู ดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจองผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อ
ผู้แ นะน ำกำรลงทุน วัน และเวลำบัน ทึก กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบ โดยผู้จ องซือ้ ผ่ำนทำง
โทรศัพท์บนั ทึกเทปสำมำรถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ [] และผู้จองซื ้อที่จองซื ้อผ่ำนโทรศัพท์
บันทึกเทปจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ตำมจำนวนที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงิน
โอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) หรื อถอนเงิ นที่ฝำกอยู่กับผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ ตำมวิธีกำรที่ระบุในข้ อ 6.7.1 (ค) ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนเข้ ำบัญชีบริ ษัทฯ ต่อไป
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อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรื อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื ้อสำมำรถจองซื ้อโดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื ้อ
พร้ อมแนบเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นได้
(ข)

(ค)

ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ได้ ที่ สำนักงำน และเว็ บ ไซต์ (Website) ของผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 หรื อ
6.2.2
-

กรณีจองซื ้อผ่ำนกำรกรอกใบจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อคือตั ง้ แต่
เวลำ 8.30 น. ของวันที่ [] ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อคือตังแต่
้
เวลำ 8.30 น. ของวันที่ [] ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ []

ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี ้
-

หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] ผู้
จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่
เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ และสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์
ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
และข้ อ 6.2.2 กำหนด พร้ อมทังเขี
้ ยนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
(4) กำรหักเงินฝำกในบัญชีซื ้อขำยหลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อ

-

หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 8.30 น. - 16:00 น. ของวันที่ []
ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อกำรโอนเงิน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน
อั ต โนมั ติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) หรื อกำรหั ก เงิ น ฝำกในบั ญ ชี ซื อ้ ขำย
หลักทรัพย์ของผู้จองซื ้อเท่ำนัน้
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ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) จะกระท ำได้ เ ฉพำะผู้ จองซื อ้ ที่ ไ ด้ เ ปิ ดบัญ ชี เ พื่ อ ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด จ ำหน่ ำ ย
หลักทรัพย์แต่ละรำยตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงิ นอัตโนมัติดงั กล่ำวมีผลใช้
บังคับแล้ วในวันจองซื ้อ
(ง)

ผู้จองซื ้อที่ชำระเงินค่ำจองซื ้อด้ วยกำรโอนเงิน กำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ โอนเงินค่ำจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่
จ่ำยเช็ค เข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นที่ผ้ จู ดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และข้ อ 6.2.2
กำหนด ซึง่ ผู้จองซื ้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จำกผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อ
ประสงค์ จะจองซื ้อ โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยแต่ละรำยจะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนให้ กบั บริษัทฯ
ต่อไป

(จ)

ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อ
หลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำจองซื ้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อและชำระเงินได้ ที่ผ้ จู ดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ใน
ข้ อ 6.2.1 หรื อ 6.2.2 ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในกำรจองซื ้อเจ้ ำหน้ ำที่ที่รับจอง
ซื ้อจะลงลำยมือชื่อ หรื อประทับตรำ รับจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่ง
ใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อผู้จดั จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยมี
สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (ก) – (จ) ได้

6.7.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ผู้จองซื ้อที่เป็ นนักลงทุนสถำบันจะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน [] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [] หุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำก
ผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
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-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำงที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่
กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนัง สือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ อง สำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง
และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง

-

ผู้ จองซื อ้ ประเภทนิ ติ บุ ค คลที่ ม อบอ ำนำจให้ ผู้ ดู แ ลรั ก ษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็ น
ผู้ดำเนินกำรจองซือ้ แทน: สำเนำหนังสือมอบอำนำจจำกผู้จองซือ้ มอบอำนำจให้ ผ้ ดู ูแลรักษำ
ผลประโยชน์ดำเนินกำรจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสำเนำเอกสำรของผู้มอบอำนำจ ทังนี
้ ้ เอกสำร
ดังกล่ำวให้ เป็ นไปตำมประเภทของผู้จองซื ้อที่ระบุไว้ ข้ำงต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยเอกสำรดังกล่ำว
ต้ องลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมแทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษำผลประโยชน์
(แล้ วแต่กรณี) และประทับตรำสำคัญนิติบคุ คล (ถ้ ำมี)

(ข)

ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ได้ ที่ สำนัก งำน และเว็ บ ไซต์ (Website) ของผู้จัด กำรกำรจัดจ ำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อคือ ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ []

(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี ้
-

หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] ผู้
จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน หรื อกำรโอนเงินผ่ำน
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ระบบบำทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์
โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ และสำมำรถ
เรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุ งเทพมหำนครได้ ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้
กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ ขีดคร่อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กำหนด พร้ อมทัง้
เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ไว้ ด้ำนหลัง
-

หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อด้ วยเงินสด หรื อกำรโอนเงิน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต
(BAHTNET) เท่ำนัน้
ทัง้ นีก้ ำรโอนเงิ นผ่ำนระบบบำทเนต ผู้จองซือ้ ต้ องรั บผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนและหรื อ
ค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกิ ดจำกกำรทำธุรกรรมโอนเงิ นทัง้ หมด (จำนวนเงิ นที่ผ้ ูจัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ได้ รับต้ องเท่ำกับยอดจองซื ้อเต็มจำนวน)

(ง)

ผู้จ องซื อ้ ที่ ช ำระเงิ น ค่ำ จองซื อ้ ด้ ว ยกำรโอนเงิ น กำรโอนเงิ น ผ่ ำ นระบบบำทเนต (BAHTNET) เช็ ค
แคชเชี ยร์ เช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ โอนเงิ นค่ำจองซือ้ หรื อขีดคร่ อมและสัง่ จ่ำยเช็ ค เข้ ำบัญชี จองซื ้อหุ้นที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซือ้
สำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จำกผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผู้ทำกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมใน
ส่วนของตนให้ กบั บริ ษัทฯ

(จ)

ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อ
หลัก ฐำนที่ แ สดงว่ำมีก ำรชำระค่ำจองซื อ้ หุ้น สำมัญ มำยื่ น ควำมจ ำนงขอจองซื อ้ และชำระเงิ นได้ ที่
ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรั บประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตังแต่
้ เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ [] โดยในกำรจองซื ้อเจ้ ำหน้ ำที่ที่รับจองซื ้อจะลงลำยมือชื่อ หรื อประทับตรำ รับจอง
เพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ

(ฉ)

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย มีสทิ ธิปฏิเสธหรื อยกเลิกกำรจองซื ้อของผู้จอง
ซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (ก) - (จ) ได้

6.7.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผู้จองซื ้อที่เป็ นผู้มีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ จะต้ องปฏิบตั ิตำมวิธีกำรดังต่อไปนี ้
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(ก)

ผู้จองซื ้อจะต้ องจองซื ้อหุ้นสำมัญขันต
้ ่ำจำนวน [] หุ้น และจะต้ องเพิ่มเป็ นทวีคณ
ู ของ [] หุ้น โดยผู้จอง
ซื ้อต้ องกรอกรำยละเอียดกำรจองซื ้อในใบจองซื ้อให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนและชัดเจนพร้ อมลงลำยมือชื่อ หำก
ผู้จองซื ้อเป็ นนิติบุคคลจะต้ องลงนำมโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลนันพร้
้ อมประทับตรำสำคัญ
ของบริ ษัท (ถ้ ำมี) และแนบเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อดังต่อไปนี ้
-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติไทย: สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ
และลงนำมรั บ รองสำเนำถูกต้ อง หรื อในกรณี ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชำชน ให้ แนบสำเนำ
เอกสำรทำงรำชกำรอื่นที่มีเลขประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ และหรื อสำเนำทะเบียนบ้ ำน
หน้ ำที่มีเลขประจำตัวประชำชน พร้ อมทังลงนำมรั
้
บรองสำเนำถูกต้ อง (กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ที่
ยังไม่มีบตั รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบสำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุของ
ผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ) และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนำม
รับรองสำเนำถูกต้ อง และ/หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยำว์ที่มีบตั รประจำตัวประชำชน จะต้ องแนบ
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชนที่ยงั ไม่หมดอำยุ ของผู้เยำว์และของผู้ปกครอง (บิดำ/มำรดำ)
และสำเนำทะเบียนบ้ ำนที่ผ้ เู ยำว์อำศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ปู กครองลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง)

-

ผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำสัญชำติต่ำงด้ ำว: สำเนำใบต่ำงด้ ำวหรื อหนังสือเดินทำง พร้ อม
ลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพำณิชย์อำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดย
ผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้ และประทับตรำสำคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำ
บัตรประจำตัวประชำชน สำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง (แล้ วแต่กรณี) (ที่ยงั ไม่
หมดอำยุ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำถูกต้ อง

-

ผู้จองซื ้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ: สำเนำหนังสือสำคัญกำรจัดตังบริ
้ ษัท
(Certificate of Incorporation) หรื อหนังสือแสดงควำมเป็ นนิติบคุ คล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6
เดือน ก่อนวันจองซื ้อ พร้ อมลงนำมรับรองสำเนำถูกต้ องโดยผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลนัน้
และประทับตรำสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ ำมี) และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนัง สือ
เดินทำงที่ยังไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบุคคลดังกล่ำว พร้ อม
รับรองสำเนำถูกต้ องสำเนำเอกสำรประกอบข้ ำงต้ นทังหมดที
้
่ลงลำยมือชื่อรับรองสำเนำถูกต้ อง
แล้ ว ต้ องได้ รับกำรรับรองลำยมือชื่อโดยเจ้ ำหน้ ำที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้ ำหน้ ำที่ของ
สถำนทูตไทยหรื อสถำนกงสุลไทยในประเทศที่เอกสำรดังกล่ำวได้ จดั ทำหรื อรับรองควำมถูกต้ อง
และมีอำยุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื ้อ และแนบสำเนำใบต่ำงด้ ำว หรื อสำเนำหนังสือเดินทำง
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ที่ยงั ไม่หมดอำยุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอำนำจลงนำมของนิติบคุ คลดังกล่ำว พร้ อมรับรองสำเนำ
ถูกต้ อง
-

กรณีผ้ จู องซื ้อประเภทบุคคลธรรมดำ สัญชำติไทยและต่ำงด้ ำวหรื อนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรื อต่ำงประเทศเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อเปิ ดบัญชีอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 และได้ ผ่ำนขันตอนกำรรู
้
้ จกั
ลูกค้ ำและตรวจสอบเพื่อทรำบข้ อเท็จจริ งเกี่ยวกับลูกค้ ำ (Know Your Customer & Customer
Due Diligence: KYC/CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถในกำรรับควำม
เสี่ย ง (Suitability Test) กับ ผู้จัด กำรกำรจ ำหน่ำ ยและรั บ ประกัน กำรจ ำหน่ำ ยแล้ ว ภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิ น 2 ปี ผู้จองซือ้ ดังกล่ำวไม่จำเป็ นต้ องแนบ KYC/CDD และ Suitability Test
ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้หำกไม่เป็ นไปตำมเงื่อนไขที่กล่ำวข้ ำงต้ น ผู้จองซื ้อจะต้ องแนบเอกสำร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรำยละเอียดถูกต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจน พร้ อมลง
ลำยมือชื่อผู้จองซื ้อให้ แก่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย เพื่อเป็ นเอกสำร
ประกอบใบจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำร
ของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scriptless System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของ
บริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ องกรอกข้ อมูลเพิ่มเติมในใบจองซื ้อในส่วน
“ข้ อมูลเพิ่มเติมสำหรับกำรดำเนินกำรตำม Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)”
สำหรับผู้จองซื ้อที่เป็ นบุคคลธรรมดำและนิติบคุ คล และเอกสำร “แบบสอบถำมสำหรับตรวจสอบ
สถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบคุ คล” สำหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่ำนัน้ พร้ อม
ลงนำมรับรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อเป็ นเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ

-

กำรจองซือ้ ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซือ้ ผ่ำนช่อ งทำงเว็บ ไซต์ ของ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำย
หลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยตำม
ข้ อ 6.2.1 (บริ ษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) ซึ่งผ่ำนขัน้ ตอนกำรรู้ จักลูกค้ ำและ
ตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลูก ค้ ำ ( Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และได้ ดำเนินกำรจัดทำแบบประเมินควำมสำมำรถรั บควำมเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ภำยในระยะเวลำไม่
เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อ โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้ องมีกำร
ควบคุมดูแลกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สำมำรถตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื ้อได้ โดยใช้ ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่ำน (Password login) และผู้จองซื ้อต้ องยืนยันว่ำ
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ได้ ศึก ษำข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ในหนัง สือ ชี ช้ วน และ/หรื อ ข้ อ มูลสรุ ป ของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชีช้ วน และ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว
โดยผู้จ องซื อ้ ไม่ต้ อ งกรอกข้ อ มูลและลงนำมในใบจองซื อ้ (Hard Copy) รวมถึ ง ไม่ต้ อ งแนบ
เอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ ทังนี
้ ้ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยได้ จดั
ให้ มีหนังสือชี ้ชวนและข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำวในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำร
จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
-

กำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ผู้จองซื อ้ สำมำรถจองซื ้อผ่ำนเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ แู นะนำกำร
ลงทุน หรื อ Investment Consultant (IC) ของผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำร
จำหน่ำย (บริ ษัทหลักทรั พย์ กสิกรไทย จำกัด (มหำชน)) โดยยืนยันกำรจองซื ้อผ่ำนโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องเป็ นผู้ที่มีบญ
ั ชีซื ้อขำยหลักทรัพย์หรื อบัญชีประเภทอื่นๆ กับ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยที่จะทำกำรจองซื ้อ และได้ ผ่ำนขันตอนกำร
้
รู้ จั ก ลู ก ค้ ำและตรวจสอบเพื่ อ ทรำบข้ อเท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ ลู ก ค้ ำ ( Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดำเนินกำรจัดทำประเมินควำมสำมำรถรับควำม
เสี่ ย ง (Suitability Test) กั บ ผู้ จั ด กำรกำรจั ด จ ำหน่ ำ ยและรั บ ประกั น กำรจ ำหน่ ำ ยภำยใน
ระยะเวลำไม่เกิน 2 ปี ก่อนกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้ องมีกำรควบคุมกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปที่ รัดกุม
เพียงพอ และสำมำรถตรวจสอบควำมมีตวั ตนของลูกค้ ำได้ โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและ
ลงนำมในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆประกอบกำรจองซือ้ โดย
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยจะต้ องปฏิบตั ิตำมเกณฑ์ ดังนี ้


ผู้แ นะน ำกำรลงทุน ต้ อ งติ ด ต่อ ผู้จ องซื อ้ ในกำรด ำเนิ นกำรกำรจองซือ้ หลักทรั พย์ ผ่ำน
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เพื่อเป็ นหลักฐำนกำรจองซื ้อ โดยระบุ จำนวนหุ้นที่จัดสรร รำคำที่
เสนอขำย จำนวนเงินที่ต้องชำระ กำรฝำกหุ้น ช่องทำงและวันที่ต้องชำระรำคำ และแจ้ ง
ให้ ทรำบว่ำผู้จองซื ้อสำมำรถศึกษำข้ อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นในหนังสือชี ้ชวนและ/
หรื อ ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ผ่ำนเว็บไซต์ (Website) ของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อจำกหนังสือชี ้ชวนผ่ำนและ/หรื อ ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์
จำกเว็บไซต์ของสำนักงำน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th



ผู้แนะนำกำรลงทุนต้ องให้ ผ้ จู องซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปพิสจู น์ตวั ตน โดยขันตอน
้
กำรตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื ้อ เช่นกำรสอบถำมเลขที่บญ
ั ชีที่ผ้ จู องซื ้อมีกับผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อบัตรประจำตัวประชำชน หรื อวันเดือนปี
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เกิด หรื อธนำคำรที่ใช้ ชำระรำคำ (ATS) กับผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย หรื อชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน เป็ นต้ น


ผู้จ องซื อ้ ต้ อ งยื น ยัน ทำงวำจำว่ำ ได้ ศึก ษำข้ อ มูลเกี่ ย วกับ กำรเสนอขำยหุ้น สำมัญ ใน
หนังสือชี ้ชวน และ/หรื อ ข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตำมหนังสือชี ้ชวน
และ/หรื อข้ อมูลสรุ ปของหลักทรัพย์ดงั กล่ำว โดยผู้จองซื ้อไม่ต้องกรอกข้ อมูลและลงนำม
ในใบจองซื ้อ (Hard Copy) รวมถึงไม่ต้องแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซื ้อ



ผู้แ นะน ำกำรลงทุน ของผู้จัด กำรกำรจัด จ ำหน่ำ ยหลัก ทรั พ ย์ เมื่ อ รั บ ค ำยื น ยัน พร้ อม
รำยละเอียดกำรจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์ บนั ทึกเทป ต้ องบันทึกคำสัง่ กำรจองซื ้อผ่ำน
ระบบที่ผ้ จู ดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จดั เตรี ยมให้ โดยระบบจะแสดงข้ อมูลกำรจอง
ผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนำกำรลงทุน วันและเวลำบันทึกกำรจองซื ้อผ่ำน
ระบบ โดยผู้จองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทปสำมำรถจองซื ้อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ [] และผู้
จองซื ้อที่จองซื ้อผ่ำนโทรศัพท์บนั ทึกเทปจะต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อหลักทรัพย์ตำมจำนวน
ที่จองซื ้อ โดยชำระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) หรื อ
ถอนเงินที่ฝำกอยู่กบั ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ ตำมวิธีกำรที่ระบุในข้ อ 6.7.3
(ค) ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์จะดำเนินกำรโอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วน
ของตนเข้ ำบัญชีบริ ษัทฯ ต่อไป

อย่ำงไรก็ตำม หำกผู้จองซื ้อไม่สำมำรถดำเนินกำรจองซื ้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) หรื อผ่ำน
ทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ ผู้จองซื อ้ สำมำรถจองซื ้อโดยกำรกรอกรำยละเอียดในเอกสำรจองซื ้อ
พร้ อมแนบเอกสำรตำมที่ระบุไว้ ข้ำงต้ นได้
(ข)

ผู้จ องซื อ้ สำมำรถจองซื อ้ ได้ ที่ สำนักงำน และเว็ บ ไซต์ (Website) ของผู้จัด กำรกำรจัด จำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1
-

กรณี จองซือ้ ผ่ำนกำรกรอกใบจองซือ้ ภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อ คือ ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. –
16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อคือตัง้ แต่
เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ []

-

กรณีจองซื ้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป สำมำรถจองซื ้อภำยในระยะเวลำกำรจองซื ้อคือตังแต่
้
เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] ถึงเวลำ 16:00 น. ของวันที่ []
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(ค)

ผู้จองซื ้อต้ องชำระเงินค่ำจองซื ้อครัง้ เดียวเต็มจำนวนที่จองซื ้อ โดยวิธีชำระเงินมีดงั นี ้
-

หำกทำกำรจองซื ้อในวันที่ [] เวลำ 8:30 น. – 16:00 น. หรื อก่อนเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] ผู้
จองซื ้อสำมำรถชำระเงินค่ำจองซื ้อโดยชำระเป็ น (1) เงินสดหรื อกำรโอนเงิน (2) กำรโอนเงินผ่ำน
ระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) (3) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค (หรื อที่
เรี ยกว่ำ “เช็คธนำคำร”) หรื อดร๊ ำฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์ เช็ค ดร๊ ำฟท์ นันๆ
้ จะต้ องลงวันที่ภำยใน
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ และสำมำรถเรี ยกเก็บเงินได้ จำกสำนักงำนหักบัญชีในกรุงเทพมหำนครได้
ภำยใน 1 วันทำกำรเท่ำนัน้ ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อเป็ นเช็ค หรื อแคชเชียร์ เช็ ค หรื อดร๊ ำฟท์
ให้ ขีดคร่ อมสัง่ จ่ำยบัญชีธนำคำรที่ผ้ จู ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่
ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 กำหนด พร้ อมทัง้ เขียนชื่อ นำมสกุล และหมำยเลขโทรศัพท์ ที่ติดต่อได้ ไว้
ด้ ำนหลัง

-

หำกทำกำรจองซื ้อหลังเวลำ 11:00 น. ของวันที่ [] หรื อ เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ []
ผู้จองซื ้อจะต้ องชำระค่ำจองซื ้อด้ วยเงินสดหรื อกำรโอนเงิน หรื อกำรโอนเงินผ่ำนระบบกำรโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ ATS) เท่ำนัน้
ทังนี
้ ้ กำรชำระเงินค่ำจองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรื อ
ATS) จะกระท ำได้ เ ฉพำะผู้จ องซื อ้ ที่ ได้ เ ปิ ดบัญ ชี เ พื่ อ ซื อ้ ขำยหลัก ทรั พ ย์ กับ ผู้จัด กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ที่ได้ ดำเนินกำรแจ้ งควำมประสงค์
ให้ โอนเงินเพื่อชำระค่ำภำระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่ำวมี ผลใช้
บังคับแล้ วในวันจองซื ้อ

(ง)

ผู้จองซือ้ ที่ชำระเงิ นค่ำจองซือ้ ด้ วยกำรโอนเงิ น กำรโอนเงิ นผ่ำนระบบกำรโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรื อ ATS) เช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ ำฟท์ ให้ โอนเงินค่ำจองซื ้อ หรื อขีดคร่ อมและสัง่
จ่ำยเช็ค เข้ ำบัญชีจองซื ้อหุ้นที่ผ้ ูจดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ
6.2.1 กำหนด ซึ่งผู้จองซื ้อสำมำรถสอบถำมชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื ้อได้ จำกผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำย
และรับประกันกำรจำหน่ำย โดยผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย จะเป็ นผู้ทำกำร
โอนเงินของยอดจองซื ้อรวมในส่วนของตนให้ กบั บริ ษัทฯ ต่อไป

(จ)

ผู้จองซื ้อต้ องนำใบจองซื ้อในข้ อ (ก) พร้ อมเงินค่ำจองซื ้อในข้ อ (ค) หรื อหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรชำระค่ำ
จองซื ้อหุ้น มำยื่นควำมจำนงขอจองซื ้อและชำระเงินได้ ที่ผ้ จู ัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำร
จำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ตัง้ แต่เวลำ 8.30 น. – 16:00 น. ของวันที่ [] โดยในกำรจองซื ้อ
เจ้ ำหน้ ำที่ที่รับจองซื ้อจะลงลำยมือชื่อ หรื อประทับตรำรั บจองเพื่อเป็ นหลักฐำนในกำรรับจองซื ้อหุ้น
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สำมัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ยกเว้ นผู้จองซื ้อผ่ำนทำงระบบออนไลน์ (Online) และผ่ำนทำงโทรศัพท์บนั ทึกเทป
ผู้จองซื ้อไม่ต้องนำส่งใบจองซื ้อหรื อเอกสำรประกอบกำรจองซื ้อ
(ฉ)

6.8

ผู้ที่ยื่นควำมจำนงในกำรจองซื ้อและได้ ชำระค่ำจองซื ้อไว้ แล้ ว จะยกเลิกกำรจองซื ้อและขอเงินคืนไม่ได้
ทังนี
้ ้ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกกำรจอง
ซื ้อของผู้จองซื ้อที่ดำเนินกำรไม่ครบถ้ วนตำมข้ อ (ก) – (จ) ได้

การจัดสรรในกรณีท่ มี ีผ้ จู องซือ้ หลักทรัพย์ เกินกว่ าจานวนหลักทรัพย์ ท่ เี สนอขาย
6.8.1 สาหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่บคุ คลทัว่ ไปให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของผู้จดั
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยในส่วนของตน ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึ่งผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำยจะพิจำรณำ
จำกปั จจัยต่ำงๆ เช่น กำรเป็ นผู้มีอุปกำรคุณลูกค้ ำ ผู้ ที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อบริ ษัทใน
เครื อของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย หรื อเป็ นผู้มีควำมสัมพันธ์ ทำงธุรกิจกับผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์หรื อบริ ษัท
ในเครื อของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย รวมถึงปริ มำณกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ผ่ำนผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ หรื อ
กำรมีธุรกิ จที่เกี่ ยวข้ องทำงด้ ำนวำณิ ชธนกิ จหรื อด้ ำนอื่นๆ กับผู้จัดจำหน่ำยหลักทรั พย์ หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์แต่ละรำย
6.8.2 สาหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่นกั ลงทุนสถำบันให้ อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1 ซึง่ ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกัน
กำรจำหน่ำยจะพิจำรณำจำกปั จจัยต่ำงๆ เช่นกำรเป็ นผู้มีอปุ กำรคุณลูกค้ ำผู้ที่คำดว่ำจะเป็ นลูกค้ ำของผู้จดั กำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยหรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อ
เป็ นผู้มีควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจกับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย หรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จดั กำร
กำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย รวมถึงปริ มำณกำรซื ้อขำยหลักทรัพย์ ผ่ำนผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำย หรื อกำรมีธุรกิจที่เกี่ยวข้ องทำงด้ ำนวำณิชธนกิจหรื อด้ ำนอื่นๆ กับผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและ
รับประกันกำรจำหน่ำยหรื อบริ ษัทในเครื อของผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
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6.8.3 สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่กำรจองซื ้อหุ้นสำมัญเกินกว่ำจำนวนหุ้นสำมัญที่เสนอขำยแก่ผ้ มู ีอปุ กำรคุณของบริ ษัทฯ ให้ อยูใ่ นดุลย
พินิจของผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที่ ได้ รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรบริ ษัทฯ หรื อผู้จัดกำรกำรจัด
จำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2.1

6.9

วิธีการคืนเงินค่ าจองซือ้ หลักทรัพย์
6.9.1 กรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสำมัญจำกผู้จอง
ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้ มีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย
และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่ำวคือ กำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จอง
ซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับ
จำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่ง
ทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็ค
ต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนด
ดังกล่ำว ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้ รับ
กำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น
อย่ำงไรก็ ดีไม่ว่ำในกรณี ใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงิ นค่ำจองซือ้ เข้ ำบัญชี ธนำคำรของผู้จองซือ้ ผ่ ำนระบบกำรโอนเงิ น
อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อ ส่ง เช็ ค คื น เงิ น ค่ ำ จองซื อ้ ทำงไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับคืนเงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะ
ไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึง่
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตำมได้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.2 กรณีผ้ จู องซือ้ ได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่ าจานวนหุ้นสามัญที่จองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสำมัญจำกผู้จอง
ซื ้อทีไ่ ม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้ มีกำรคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญในส่วนที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่
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ผู้จองซื ้อหุ้นทุกรำยผ่ำนตน โดยไม่มีดอกเบี ้ย และ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ตำมที่ผ้ จู องซื ้อระบุไว้ ในใบจองซื ้อ กล่ำวคือ กำร
โอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer
System” หรื อ “ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่
จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 10 วัน
ท ำกำรนับ จำกวัน สิ น้ สุด ระยะเวลำกำรจองซื อ้ โดยผู้จ องซื อ้ จะเป็ นผู้รั บ ผิ ด ชอบค่ำ ธรรมเนี ย มกำรโอนเงิ น หรื อ
ค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บเช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจอง
ซื ้อหุ้นสำมัญให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ภำยในระยะเวลำที่กำหนดดังกล่ำว ผู้จองซื ้อจะได้ รับดอกเบี ้ยในอัตรำร้ อยละ 7.50 ต่อปี
โดยคำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นสำมัญที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรคืน นับจำกวันที่พ้นกำหนดระยะเวลำดังกล่ำว
จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ น อย่ำงไรก็ดีไม่ว่ำในกรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำจองซื ้อเข้ ำ
บัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”)
หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อทำงไปรษณีย์ ลงทะเบียนตำมที่ระบุในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับคืน
เงินค่ำจองซื ้อแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
ทังนี
้ ้ หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่งเช็ค ซึง่
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วนตำมได้ ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว
6.9.3 กรณีผ้ จู องซือ้ ไม่ ได้ รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่ สามารถเรียกเก็บเงินค่ าจองซือ้ หุ้นตามเช็คที่
จ่ ายค่ าจองซือ้ หุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซือ้
ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อหุ้นสำมัญจำกผู้จอง
ซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นรำยนันๆ
้ จะดำเนินกำรให้ มีกำรคืนเช็คค่ำจองซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้น
สำมัญ อันเนื่องมำจำกกำรถูกตัดสิทธิกำรจองซื ้อเพรำะไม่สำมำรถเรี ยกเก็บเงินค่ำจองซื ้อตำมเช็คที่สงั่ จ่ำยค่ำจองซื ้อหุ้น
ได้ หรื อเนื่องจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่ อนไขกำรจองซือ้ โดยผู้จองซื อ้ จะต้ องติดต่อขอรั บเช็ คฉบับดังกล่ำวคืนจำกผู้จัด
จำหน่ำยหลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ซึง่ เป็ นผู้รับจองซื ้อ ภำยใน 10 วัน นับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ
ทัง้ นี ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ได้ รั บกำรจัดสรรหุ้นอันเนื่องมำจำกกำรปฏิบัติผิดเงื่ อนไขในกำรจองซื ้อ ผู้จัดจำหน่ำย
หลักทรัพย์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละรำย จะดำเนินกำรให้ มีกำรคืนเงินค่ำจองโดยกำรโอนเงินค่ำจอง
ซื ้อเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อผ่ำนระบบกำรโอนเงินอัตโนมัติ (หรื อที่เรี ยกว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ
“ATS”) ภำยใน 5 วันทำกำรนับจำกวันสิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ หรื อจ่ำยเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำม
ชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ และส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวัน
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สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่ำธรรมเนียมกำรโอนเงินหรื อค่ำธรรมเนียมกำรเรี ยกเก็บ
เช็คต่ำงสำนักหักบัญชีหรื อเช็คต่ำงธนำคำร (ถ้ ำมี)
6.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์
(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.3 เงื่อนไขในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ บริ ษัทฯ และ/หรื อ
ผู้จดั กำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำยใช้ สิทธิยกเลิกเสนอขำยหุ้นสำมัญและจัดจำหน่ำย
หุ้นสำมัญ ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ ใช้ สทิ ธิยกเลิกกำรจองซื ้อหุ้นสำมัญทันที

(ข)

กรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ อื่นใดที่ทำให้ บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรื อหยุดกำรเสนอขำยหลักทรั พย์
หรื อไม่สำมำรถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขำยได้ ผู้จองซื ้อมีสิทธิที่จะยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ โดยผู้
จองซื ้อจะต้ องแจ้ งควำมประสงค์ต่อผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นผู้รับจองซื ้อตำมที่ระบุไว้ ในข้ อ 6.2
ภำยใน 5 วันทำกำร นับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ดงั กล่ำว
หำกเกิดเหตุกำรณ์ตำม (ก) หรื อ (ข) และผู้จองซื ้อได้ ใช้ สิทธิยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ ผู้จดั จำหน่ำย
หลักทรัพย์ที่รับจองซื ้อหุ้นสำมัญจำกผู้จองซื ้อหุ้นที่ยกเลิกกำรจองซื ้อหลักทรัพย์ดงั กล่ำวจะดำเนินกำร
คืนเงินค่ำจองซื ้อ โดยไม่มีดอกเบี ้ยและ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรำยนันๆ
้ ตำมชื่อที่ระบุไว้ ใน
ใบจองซื ้อ โดยกำรโอนเงินอัตโนมัติเข้ ำบัญชีในชื่อผู้จองซื ้อกรณีผ้ จู องซื ้อชำระด้ วยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ
(หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) ภำยใน 5 วัน ท ำกำรนับ จำกวัน สิน้ สุด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ หรื อจ่ำยเป็ นเช็ คขีดคร่ อมเฉพำะสัง่ จ่ำยผู้จองซื ้อตำมชื่อที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อและ
ส่งทำงไปรษณี ย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซือ้ ภำยใน 10 วันทำกำรนับจำกวันที่สิ ้นสุด
ระยะเวลำกำรจองซื ้อ หรื อนับแต่วนั ที่เกิดเหตุกำรณ์ตำม (ข) ทังนี
้ ้ ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนเงินค่ำจองซื ้อ
ในส่วนที่ไม่ได้ รับจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยในระยะเวลำดังกล่ำว ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์รำยที่มีหน้ ำที่
รับผิดชอบในกำรส่งคืนเงินดังกล่ำว จะต้ องชำระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ จู องซื ้อในอัตรำร้ อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คำนวณจำกจำนวนเงินค่ำจองซื ้อที่ไม่ได้ รับกำรจัดสรรหุ้นสำมัญคืนนับจำกวันที่พ้นกำหนดเวลำดังกล่ำว
จนถึงวันที่ได้ มีกำรชำระคืนตำมวิธีกำรดังกล่ำวข้ ำงต้ นอย่ำงไรก็ดีไม่วำ่ กรณีใดๆ หำกได้ มีกำรโอนเงินค่ำ
จองซื อ้ เข้ ำ บัญ ชี ธ นำคำรของผู้จ องซื อ้ ผ่ำ นระบบกำรโอนเงิ น อัต โนมัติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ำ “Automatic
Transfer System” หรื อ “ATS”) หรื อส่งเช็คคืนเงินค่ำจองซื ้อหุ้นทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยูท่ ี่ระบุ
ไว้ ในใบจองซื ้อโดยถูกต้ องแล้ ว ให้ ถือว่ำผู้จองซื ้อได้ รับเงินจองซื ้อคืนแล้ วโดยชอบ และผู้จองซื ้อจะไม่มี
สิทธิเรี ยกร้ องดอกเบี ้ยและ/หรื อค่ำเสียหำยใดๆ อีกต่อไป
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หำกเกิดควำมผิดพลำดในกำรโอนเงินเข้ ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื ้อ หรื อกำรสูญหำยในกำรจัดส่ง ซึ่ง
ไม่ใช่ควำมผิดของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจนหรื อไม่ครบถ้ วน
ตำมได้ ระบุไว้ ในใบจองซื ้อ ผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์จะไม่รับผิดชอบต่อควำมผิดพลำดดังกล่ำว

6.10 วิธีการส่ งมอบหลักทรั พย์
ปั จจุบนั บริ ษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ”) ได้ ตกลงรับหน้ ำที่เป็ นนำย
ทะเบียนหุ้นสำมัญให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ กำรรับฝำกใบหุ้นที่จองซื ้อในกำรเสนอขำยครัง้ นี ้ กล่ำวคือ ผู้จองซื ้อสำมำรถ
ใช้ บริ กำรของศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ เพื่อขอให้ นำหุ้นสำมัญที่ตนได้ รับกำรจัดสรรเข้ ำสู่ระบบซือ้ ขำยแบบไร้ ใบหุ้น
(Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสำมำรถขำยหุ้นสำมัญในได้ ทนั ทีที่อนุญำตให้ ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ
เริ่ มทำกำรซือ้ ขำยได้ ในตลำดหลักทรั พย์ฯ ซึ่งแตกต่ำงกับกรณี ที่ผ้ ูจองซื ้อประสงค์ จะขอรั บใบหุ้น ซึ่งผู้จองซือ้ จะไม่
สำมำรถขำยหุ้นสำมัญได้ ในจนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น
ในกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญในครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อสำมำรถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้คือ
(1)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซือ้ ขำย
หลักทรั พย์ อยู่ ในกรณี นี ้ บริ ษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้นสำมัญที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กับ “บริ ษัท ศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์(ประเทศไทย) จำกัด เพื่อผู้ฝำก” และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่
บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝำกหุ
ั้
้ นสำมัญอยู่ และออกหลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่
สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ในขณะเดียวกันบริ ษัท หลักทรัพย์นนก็
ั ้ จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้นสำมัญที่ผ้ จู อง
ซื ้อฝำกไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับกำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้ นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในได้ ทนั ทีที่อนุญำตให้ ห้ นุ
สำมัญของบริ ษัทฯ ทำกำรซื ้อขำยได้ ในตลำดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดำเนินกำรตำมข้ อ 6.10 (1) นี ้ ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ ำของ
บัญชี ซือ้ ขำยหลักทรัพย์ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะฝำกหุ้ นไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรั พย์ดงั กล่ำว มิฉะนัน้ แล้ ว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้ อ 6.10 (2)
ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน

(2)

ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้ บริ กำรของศูนย์รับฝำกหลั กทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื ้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ อง
กรอกข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม ในใบจองซื อ้ ส่ว น “ข้ อ มูลเพิ่ ม เติ ม สำหรั บ กำรด ำเนิ น กำรตำม Foreign Account Tax
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Compliance Act (FATCA)” ส ำหรั บ ผู้ จองซื อ้ ที่ เ ป็ นบุ ค คลธรรมดำ และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรั บ
ตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบคุ คล” สำหรับผู้จองซื ้อนิติบคุ คลเท่ำนัน้ พร้ อมลงนำม
รั บรองควำมถูกต้ องของข้ อมูล เพื่อนำส่งให้ แก่ศูนย์ รับฝำกหลักทรั พย์ กรณี นีบ้ ริ ษัทฯ จะดำเนินกำรนำหุ้น
สำมัญที่ได้ รับจัดสรรฝำกไว้ กบั ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจำนวนหุ้น
สำมัญตำมจำนวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับกำรจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐำนกำรฝำกให้ แก่ผ้ จู องซื ้อภำยใน 7 วันทำกำร นับจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รับ
กำรจัดสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ และหำกผู้จองซื ้อต้ องกำรถอน
หุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อสำมำรถติดต่อได้ ที่ศนู ย์รับฝำก
หลักทรัพย์ ซึง่ จะมีคำ่ ธรรมเนียมกำรถอนหุ้นสำมัญตำมอัตรำที่ศนู ย์รับฝำกหลักทรัพย์กำหนด
(3)

ในกรณี ที่ผ้ ูจองซือ้ ประสงค์ จะขอรั บใบหุ้นโดยให้ ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซือ้ บริ ษัทฯ โดยศูนย์ รับฝำก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นตำมจำนวนที่ได้ รับกำรจัดสรรให้ แก่ผ้ จู องซื ้อทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมชื่อที่อยู่ ที่
ระบุไว้ ในใบจองซื ้อหุ้น ภำยใน 15 วันทำกำร นับจำกวันที่สิ ้นสุดระยะเวลำกำรจองซื ้อ ในกรณีนี ้ ผู้จองซื ้อที่ได้ รับ
กำรจัดสรรจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญที่ได้ รับกำรจัดสรรในได้ จนกว่ำจะได้ รับใบหุ้น ซึ่งอำจจะได้ รับภำยหลัง
จำกที่ห้ นุ สำมัญของบริ ษัทฯ ได้ เริ่ มซื ้อขำยในตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ ว

ทังนี
้ ้ หำกผู้จองซื ้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรฝำกหุ้นในบัญชีของบริ ษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ตำมข้ อ 6.10 (2) ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
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