บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 80,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.57
ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้ว ทั้งหมดของบริษัท ฯ ภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้ง นี้ โดย
รายละเอียดมีดังนี้
ผู้เสนอขาย
: บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย
: เลขที่ 270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีลคิ คอร์พ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: จานวน 80,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.57 ของจานวนหุ้นสามัญที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย
: 2.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ทเี่ สนอขาย
: 232,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย
: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่
12 ตุลาคม 2559
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ทีเ่ สนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำยหุ้น
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 80,000,000 หุ้น ในครั้งนี้มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้
ประเภทนักลงทุน
จำนวนหุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ร้อยละ 85.00 หรือเท่ากับ 68,000,000 หุ้น
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ร้อยละ 15.00 หรือเท่ากับ 12,000,000 หุ้น
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการ
จัดสรรหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ เพื่อให้การจองซื้อหุ้นสามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขาย
สูงสุด
กำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงกำรจัดสรรหุ้นต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำร
ทั่วไป เพรำะหุ้นที่จัดสรรในกำรเสนอขำยครั้งนี้มีไม่ พอสำหรับกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวง
กว้ำง
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ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กาหนดดังต่อไปนี้
ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล
ทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้าน
วาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริ ษัทคู่ค้า ผู้ให้
คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือผู้ที่มีอุปการคุณ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่าจะได้
ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัทฯ และในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้ถือ
หุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม
2559 ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นเฉพาะกรณีที่เป็น
กองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถได้รับการจัดสรรหุ้นตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของ
ประกาศดังกล่าว
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกั นการจาหน่าย ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะรวมถึง นักลงทุนสถาบันที่เคยเป็น หรือเป็นลูกค้าของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าใน
อนาคตทีจ่ องซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย
นั ก ลงทุ น ประเภทสถำบั น หมายถึง หมายถึง ผู้ ลงทุ น ประเภทสถาบัน ที่มี ลักษณะใดลั กษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์
และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมาย
เฉพาะจัดตั้งขึ้น
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(ช)
(ซ)
(ฌ)
(ญ)
(ฎ)
(ฏ)
(ฐ)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
กองทุนรวม
ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม

ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัทฯ หมายถึง
1. บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทาง
ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อ บริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) รวมถึงบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯ เช่น ผู้ที่มีความสาคัญทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา ผู้จัดหา
สินค้า / บริการ (Suppliers) บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การ
สนับสนุนข้อมูลทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ
หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อ รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯ ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และพนักงานหรือที่ปรึกษา
ของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่บริษัทฯ พิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์ ให้ความช่วยเหลือ
ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการประกอบธุรกิจได้ ทั้ง
ในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี อานาจควบคุม หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้น ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
5. พนักงานของบริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่พนักงานของบริษัท ซีลิค คอร์พ จากัด (มหาชน) โดยมีจานวนรวมไม่
เกิน 4,000,000 หุ้น หรือไม่เกินร้อยละ 5.00 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายในครั้งนี้ และพนักงาน
ของบริษัทไม่ได้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ตามข้อ 1.- 5. ข้างต้น จะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น ทั้งนี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทฯ ให้แก่นัก
ลงทุนในครั้งนี้ จะมีการดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วั นที่ 1 สิงหาคม 2559 และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญ
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แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 (รวมถึงที่มี
การแก้ไขเพิ่มเติม)
1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายจานวน 80,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่า
เทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4 ตลำดรองของหุน้ ทีเ่ สนอขำย
บริษัทฯ จะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
บริษัทฯ ยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่
8 กรกฎาคม 2559 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบี ยน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
จากัด (“APM”) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแล้ว พบว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่จะนาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ เข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
พ.ศ.2558 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการกระจายการถือหุ้นราย
ย่อย ซึ่งบริษัทฯ จะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 รายและถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของ
ทุนชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ
ได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ แล้ว จะทาให้
บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุ้นรายย่อยดังกล่าว และบริษัทฯ จะดาเนินการให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
กาหนดห้ามผู้ถือหุน้ ที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็น
หุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทฯ เริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว หรือ
สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
2. ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ทเี่ สนอขำย
หุ้นสามัญของบริษัทฯ จะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัท ฯ
จะกระทามิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริษั ทมี
จานวนเกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ฯ การโอนหุ้นของบริษัทฯ จะสมบูรณ์เมื่อผู้โอน
ได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะ
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ใช้ยันบริษัทได้ เมื่อบริษัทฯ ได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทฯ เห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นาย
ทะเบียนหุ้นของบริษัทฯลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัท ฯ เห็นว่าการโอน
หุ้นนั้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้น บริษัทฯ แจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้น
ต่อกาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 2.90 บาท คิดเป็น
อัตราส่วนราคาต่อกาไรสุทธิเท่ากับ 19.33 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึง 30 มิถุนายน 2559 หารด้วยจานวนหุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขาย
หุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 280,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จะได้กาไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ
0.15 บาท เปรียบเทียบกับอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นไม่ได้รับ
ผลกระทบจากความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ มีค่าเท่ากับ 27.22 เท่า (ที่มา: www.setsmart.com)
ทั้งนี้ อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิดังกล่าวคานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผล
การดาเนินงานในอนาคต
4. ข้อมูลทำงกำรเงินที่ประกอบกำรประเมินรำคำหุ้นที่เสนอขำย
ในการพิจารณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย
เนื่องจากไม่มีบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือใกล้เคียงกับธุรกิจของบริษัทฯทั้งหมด การประเมินราคาหุ้นที่
เสนอขายในครั้งนี้ จึงเปรียบเทียบอัตราส่วนราคาต่อ กาไรสุทธิของหมวดสินค้าอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ
ไอ ซึ่งเป็นหมวดธุรกิจที่บริษัทฯ จะเข้าไปจดทะเบียน ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2559 ซึ่งมีค่าเท่ากับ 27.22 เท่า (ที่มา: www.setsmart.com)
5. รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
-ไม่มี6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอ
ขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
6.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
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6.2 ผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.2.1 ผู้จัดกำรกำรจัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน)
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 15-17
ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทรใต้ กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2638-5000
โทรสาร 0-2287-6001
6.2.2 ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
ชั้น 18 , 25 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-9000
โทรสาร 0-2658-9110
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
ชั้น 11 ห้อง 1101, 1102, 1104 และ ชั้น 14 ห้อง 1404 ชั้น 15 ชัน้ 21 ห้อง 2101 และชั้น 22 ห้อง 2202
อาคารวรวัฒน์ 849 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2635-1700 , 0-2268-0999
โทรสาร 0-2635-1615
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 8, 12 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2672-5999 , 0-2672-5959
โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จำกัด (มหำชน)
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 11, 12, 22 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2829-6999
โทรสาร 0-2829-6500
บริษัทหลักทรัพย์ ทรินิตี้ จำกัด
179 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ชั้น 25-26, 29 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2343-9500
โทรสาร 0-2343-9683
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(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
รายใดรายหนึ่ งโดยเฉพาะ รวมเรี ย กผู้ จั ด การการจัด จาหน่ า ยและรั บ ประกั น การจาหน่ ายและผู้ จั ดจ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3 เงื่อนไข และค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เป็นผู้ดาเนินการจาหน่ายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท ตามสัดส่วนการเสนอ
ขายหุ้นสามัญที่ปรากฎในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัท ประเภทรับประกันผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting Basis) ทั้งนี้ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ โดยจะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8 เมื่อเกิดเหตุการณ์
ต่าง ๆ ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใด ๆ ที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้ หรือภาวะตลาดที่อาจมีการ
เปลี่ยนแปลงจนอาจมีผลกระทบต่อดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างมีนัยสาคัญ
(ค) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอี ยดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting
Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8
6.3.2 ค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,960,000 บาท โดยจะชาระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
6.3.3 ประมำณกำรจำนวนเงินทีบ่ ริษัทจะได้รับและค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจานวน 80,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 2.90 บาท
232,000,000 บาท
หัก ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ประมาณ
15,875,600 บาท
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
216,124,400 บาท
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จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
6.3.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย)
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ สิ้น
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

2.7016 บาท

- บาท
185,600 บาท
- บาท
50,000 บาท
80,000 บาท
6,960,000 บาท
4,700,000 บาท
3,900,000 บาท
15,875,600 บำท

6.4 วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้น
สามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559
ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ หุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการ
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม
2559 ในวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทั้ ง นี้ ผู้ มี อุ ปการคุ ณของผู้ จั ดจ าหน่ ายหลั กทรั พย์ และผู้ มี อุ ปการคุ ณของบริ ษั ท สามารถดาวน์ โหลด
(Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลั ก ทรั พ ย์ จาก Website ของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการจองซื้อหุ้นสามัญ
6.5 วิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัทตนเอง รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
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และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ข้อ 20 (2) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่
เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นเฉพาะกรณีที่เป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่งสามารถได้รับการจัดสรร
หุ้นตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว และจะไม่จัดสรรหุ้นสามัญที่เสนอขายให้แก่
บุคคลที่บริษัทฯ ถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้น หรือเกินกว่าอัตราที่ประกาศกาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตรา
สารทุน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์
ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์
:
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
:
รวมทั้งสิน้
:

68,000,000 หุ้น
12,000,000 หุ้น
80,000,000 หุ้น

ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย
ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
6.5.1

วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณ
ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิในการปิด
รับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.2

วิธีการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพิ นิจของผู้บริหารของบริษัท โดยจะ
ทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้
หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อน
ครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.6 วันและวิธีกำรจอง และกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มดี ังต่อไปนี้
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6.6.1 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของผู้จดั จำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 100 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผู ก พั น ของนิ ติบุ คคลนั้น พร้ อมประทั บตราสาคัญ ของบริ ษัท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลัก พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่
หมดอายุ) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้ โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน สุดท้ายของ
ระยะเวลาการจองซื้อจองซื้อ สาเนาบัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี ) พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือ
เดินทาง (แล้วแต่กรณี ) (ที่ยังไม่หมดอายุ ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรั บรองลายมื อชื่ อโดย
ส่วนที่ 3 - หน้าที่ 10

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
จองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ย วกับ
ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จั ด จ าหน่ า ยหลั กทรั พ ย์ แ ล้ ว ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ให้ ผู้จ องซื้อ
ด าเนิ น การกรอกใบจองซื้อ หุ้น ลงนามตามตัวอย่า งลายมือ ชื่อ ที่ใ ห้ไว้ กับ ผู้ จัด จาหน่าย
หลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยไม่ต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่
กล่ า วข้ า งต้ น ผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่ ก รอก
รายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่างลายมือชื่อที่ให้ไว้
กับผู้จัดจาหน่าย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ ฝากเข้าบั ญชีบริษั ทผู้ ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
เท่ า นั้ น ” พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จ องซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั กทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ
หากผู้ จองซื้ อเป็ นนิ ติ บุ คคลต้ องกรอก “แบบสอบถามสาหรั บตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดย
จัดส่งให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
(ข) ผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางดั ง กล่ า วได้ ที่ สานั ก งานและสาขาของผู้ จั ด จ าหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และ
วันที่ 11 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงิน
ค่ า จองซื้ อ ครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า
“เช็ ค ธนาคาร”) หรื อ ดร๊ า ฟท์ ที่ ส ามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ได้ จ ากส านั ก หั ก บั ญ ชี ใ นเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559
หรือวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เท่านั้น และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้จอง
ซื้อเท่ำนั้น และหากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
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ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 11 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ
เงินโอนอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่า
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการเงินโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
2) หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 11 ตุลาคม 2559 และ
วันที่ 12 ตุลาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงิน
ค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน (Good Fund) หรือเงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้น
ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ขีด
คร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะดาเนินการโอน
เงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.1 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่
สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 6.2
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(จ) ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบัญชีของตนเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตั ดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (1) (ก) – (ง) ได้
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
ผู้ จ องซื้ อ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ต ามข้ อ 6.2 ที่ ส ามารถ
ให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
(ก) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถ
ให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือ
บัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและ
ตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due
Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
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(Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
ก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บ
ภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการ
ควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จอง
ซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่า
ได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่ง
คาสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูล
สาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัด
จาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อ
ผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการ
จองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิด เหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ
ต้องระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่
เสนอขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซือ้
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล
เวลธ์ จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด บริษัทหลักทรัพย์
โกล
เบล็ก จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการ
รู้ จั ก ลู ก ค้ าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็ จจริ งเกี่ย วกับ ลู กค้ า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับ
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(ช)
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ความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้วภายในระยะเวลาไม่
เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการ
จัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ก่อนการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จอง
ซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อ
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ
จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้อง
ชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชี้
ชวนผ่าน www.sec.or.th
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิ ธี นี้ ต้ อ งตรวจสอบตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ผ่ า นทางโทรศั พ ท์ บั น ทึ ก เทป เช่ น เลขประจ าตั ว
ประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็น
ต้น
ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึก
คาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่
เปิดรับจองซื้อผ่านทางการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม
2559
ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
ส่วนที่ 3 - หน้าที่ 14

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุด การเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
6.6.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัท
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัตติ ามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 100 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผู ก พั น ของนิ ติบุ คคลนั้ น พร้ อมประทั บตราสาคัญ ของบริ ษัท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง (ในกรณีที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ไม่ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบี ยนบ้านที่มีเลขประจาตัว
ประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่
หมดอายุ) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดย
ผู้ปกครอง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฎหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ สาเนา
บัตรประจาตัวผู้เสียภาษีอากร (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตร
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ประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่
หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation) หนังสือบริคณห์สนธิ
ข้อบังคับ และหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวัน
สุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สาเนาใบต่างด้าว (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรั บรองลายมื อชื่ อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศ
ที่เอกสารได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลา
จองซื้อ
 ในกรณีที่มีการมอบอานาจให้ Custodian จองซื้อหุ้นแทน : ต้องมีหนังสือมอบอานาจให้
Custodian ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารจองซื้อจะลงนามโดย Custodian และ
จะต้องมีหนังสือของ Custodian ที่ระบุรายชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้ผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลู ก ค้ า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จั ด จ าหน่ า ยหลั กทรั พ ย์ แ ล้ ว ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ให้ ผู้จ องซื้อ
ด าเนิ น การกรอกใบจองซื้อ หุ้น ลงนามตามตัวอย่า งลายมือ ชื่อ ที่ใ ห้ไว้ กับ ผู้ จัด จาหน่าย
หลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดย
ไม่ต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่อข้าพเจ้า ผู้ จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ที่ประสงค์นาหลักทรัพย์ ฝากเข้าบั ญชีบริษั ทผู้ ออกหลักทรั พย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เพื่ อเป็ นเอกสารประกอบการจองซื้ อหุ้ นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ บุ คคล” เพิ่ มเติ มด้ วย เพื่ อเป็ นเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตาม
ข้อ 6.2.1
(ข) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยผ่านระบบ Bill
Payment ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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1. กำรชำระด้วยกำรโอนเงิน ผ่ำนระบบ Bill Payment
- ฝาก/โอนเงินผ่านระบบ Bill-Payment เท่านั้น
- “บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซื้อหุน้ ”
สาหรับบมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์
-

-

-

ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ต่อ 1 ใบจองซื้อ
ผู้จองซื้อต้องใช้ใบนาฝากแบบ Bill-Payment โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบุ Ref.1 เป็นเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก และต้องชาระผ่านเคาน์เตอร์ของ
ธนาคารธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) เท่านั้น และกรุณาระบุหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
กาหนดระยะเวลาการชาระ :
ระหว่างเวลา 9.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2559 ถึง เวลา 16.00 น. วันที่ 12 ตุลาคม
2559 (ตามเวลาทาการของธนาคาร)
กาหนดการรับจองซื้อและการรับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อ:
ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. วันที่ 10 ตุลาคม 2559 – 12 ตุลาคม 2559

2. ผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับภำระค่ำใช้จ่ำยและค่ำธรรมเนียมธนำคำรเอง (ถ้ำมี)
(ค) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ของผู้
จองซื้อทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บ
เงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตาม
เช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัทฯ
ต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได้
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้ อ 6.2.1 ที่ สามารถให้ บ ริ การจองซื้อ หุ้ น ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) ได้ แ ก่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อ
หุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกั นการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้ว
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ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กั บ ผู้ จั ด การการจั ดจาหน่ า ยและ
รั บ ประกั น การจาหน่ ายตามข้ อ 6.2.1 ก่ อ นการจองซื้อ โดยผู้ จั ด การการจัด จาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้อง
มีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของ
ผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login) และผู้จองซื้อต้อง
ยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ก่ อ นการส่ ง ค าสั่ ง จองซื้ อ ผ่ า นระบบออนไลน์ และยิ น ยอมผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของ
หลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้ อมูล
สาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิ ธีปฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือ
ขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายกาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้า
ของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 10 ตุลาคม
2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แต่ละรายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ แอพเพิล เวลธ์ จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศ
ไทย) จากัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนิตี้ จากัด โดยผู้จองซือ้
จะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
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(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับ
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน
2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บ
ภาษี บุ ค คลสหรั ฐอเมริ ก า (US Person) ที่ อ ยู่ น อกสหรั ฐอเมริ กา (Foreign Account Tax
Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ
6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการ
จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุม เพียงพอ และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูล
สรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอม
ผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของหลั ก ทรั พ ย์ ดั ง กล่ า ว โดยผู้ จ องซื้ อ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของ
หลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรั บประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่า ยตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทางโทรศั พ ท์
บั น ทึ ก เทป เช่ น เลขประจาตัวประชาชน วั น เดื อนปีเกิ ด ธนาคารที่ ใช้ชาระโดยวิธีเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื้อผ่านระบบ
ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
10 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2559
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(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.4 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯ ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
6.7

กำรจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหลักทรัพย์เกินกว่ำจำนวนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
หากมีผู้จองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจานวนหุ้นที่จัดสรรให้ตามที่ระบุในข้อ 1.2 ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่
ระบุในข้อ 6.2 จะดาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดสรรหุ้นที่ระบุไว้ในข้อ 6.6 สาหรับผู้ที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรหรือได้รับจัดสรรน้อยกว่าจานวนที่จองซื้อจะได้รับคืนเงินค่าจองซื้อตามรายละเอียดในข้อ 6.8

6.8

วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์
6.8.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นหรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามจานวนที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ
6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ระยะเวลำคืนเงินนับแต่วนั
ประเภทผู้จองซื้อ
ช่องทำงกำรคืนเงิน
ปิดกำรเสนอขำย
ผู้มีอุปการคุณของผู้  น า เ ข้ า บั ญ ชี ATS ใ น ก ร ณี ลู ก ค้ า
ภายใน 5 วันทาการ
จัดจาหน่าย
ดั ง กล่ า วได้ รั บ การยื น ยั น การใช้ ATS
หลักทรัพย์
แล้ว หรือ
 น าเข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้
ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
ภายใน 7 วันทาการ
บริษัทฯ
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
ภายใน 10 วันทาการ
 เช็คสั่งจ่าย
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โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ ร ะบุ ใ นใบจองซื้ อ หรื อ โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารของผู้ จ องซื้ อ หรื อ โอนเข้ า บั ญ ชี ธ นาคารอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System “ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.8.2 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่าย
ค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจากผู้
จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซือ้ หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รบั
การจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิท ธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
ตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อ
ขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน
14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
6.8.3 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จ าหน่ า ยและรั บประกัน การจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ใช้ สิท ธิ ยกเลิ กการเสนอขายหุ้ นและการจัด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดย
สั่งจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ ระบุไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ใน
กรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
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Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจอง
ซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทผู้จองซื้อ
ผู้มีอุปการคุณของผู้
จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์

ระยะเวลำคืนเงินนับแต่วนั
ปิดกำรเสนอขำย
ภายใน 5 วันทาการ
 น า เ ข้ า บั ญ ชี ATS ใ น ก ร ณี ลู ก ค้ า
ดั ง กล่ า วได้ รั บ การยื น ยั น การใช้ ATS
แล้ว หรือ
 น าเข้ า บั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย์ ต าม
ประเภทบัญชีที่ลูกค้าแจ้งไว้
ช่องทำงกำรคืนเงิน

ผู้ มี อุ ป การคุ ณ ของ  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
บริษัทฯ
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
 เช็คสั่งจ่าย

ภายใน 7 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว จะต้องชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็น
ผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

6.9

วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
ปัจจุบัน บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหุ้นในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะไม่สามารถขาย
หุ้นในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดั งนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนใน
ครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15
วัน นับจากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้ นที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัดจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อนุญาตให้หุ้นของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.9 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดั ง กล่ า ว มิ ฉ ะนั้ น แล้ ว บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ ที่ จ ะด าเนิ น การออกใบหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ แ ก่ ผู้ จ องซื้ อ ดั ง มี
รายละเอียดและวิธีการตามข้อ 6.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่
ผู้จองซื้อภายใน 7 ทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายหุ้นจะต้อง
โอนหุ้นจาก บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไปฝากกับบริษัทหลักทรัพย์ก่อนจึงจะ
สามารถขายหุ้นได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ฝากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นา
ฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวั นที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันแรก
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบ
หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.9 (ก)
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