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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
1. รำยละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
1.1 ลักษณะสำคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จานวน 70,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ
35.00 ของจานวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชาระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ โดย
รายละเอียดมีดังนี้
ผู้เสนอขาย
: บริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
ที่อยู่ของผู้เสนอขาย
: เลขที่ 11/1 ซอยรามคาแหง 121 ถนนรามคาแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
ประเภทหุ้นที่เสนอขาย
: หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน)
จานวนหุ้นออกใหม่ที่เสนอขาย
: จานวน 70,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจานวนหุ้นสามัญ
ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
มูลค่าที่ตราไว้
: หุ้นละ 0.50 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.90 บาทต่อหุ้น
มูลค่ารวมของหุ้นใหม่ที่เสนอขาย
: 133,000,000 บาท
ระยะเวลาขาย
: ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2
สิงหาคม 2561
สิทธิ ผลประโยชน์และเงื่อนไขอื่น
: หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท ที่ เ สนอขายในครั้ ง นี้ มี สิ ท ธิ แ ละ
ผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.2 สัดส่วนกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 70,000,000 หุ้นในครั้งนี้มีสัดส่วนการเสนอขายดังนี้
ประเภทนักลงทุน
จำนวนหุ้น
สัดส่วน
เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
52,500,000 หุ้น
75.00%
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท
10,000,000 หุ้น
14.29%
เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
7,500,000 หุ้น
10.71%
ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช้
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จั ดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภทข้างต้น เพื่อให้การจองซื้อหุ้น
สามัญครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
กำรจัดสรรหุ้นในครั้งนี้เป็นกำรเสนอขำยผ่ำนผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์โดยจัดสรรตำมดุลยพินิจ
ของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์และไม่มีกำรเสนอขำยต่อนักลงทุนรำยย่อยหรือประชำชนเป็นกำรทั่วไป
เพรำะหุ้นที่จัดสรรในกำรเสนอขำยครั้งนี้มีไม่พอสำหรับกำรเสนอขำยต่อประชำชนทั่วไปในวงกว้ำง
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ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 จะดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่นักลงทุนซึ่งจัดอยู่ในประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ทั้งนี้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1) เท่านั้น จะเป็นผู้ดาเนินการจัด
จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท
ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กาหนดดังต่อไปนี้
บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์ หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือ
นิติบุคคลทั่วไปที่เป็นหรือเคยเป็นลูกค้า หรือบุคคลที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า เช่น ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์
ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหน่วยลงทุน เป็นต้น หรือผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น บริษัทคู่ค้า
ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และผู้แนะนาลูกค้า/ธุรกิจ เป็นต้น หรือ บุคคลตาม
ดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ทั้งที่เคยติดต่อ ที่ติดต่ออยู่ในปัจจุบัน หรือผู้ที่คาดว่า
จะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่ได้เข้าร่วมฟังการนาเสนอข้อมูลของบริษัทและในกรณีที่เป็นนิติบุคคลจะรวมถึงผู้
ถือหุ้น และ/หรือผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลข้างต้นที่จองซื้อหุ้นผ่า นผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
ทั้งนี้ ไม่รวมถึง
(ก) การจัดสรรหุ้นให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัท
ย่อยของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อหุ้นทั้งหมด ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่
มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และ
(ข) การจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์เกินกว่า
อัตราที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่
ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16
ธันวาคม 2557 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
สาหรับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย จะรวมถึงนั กลงทุ นสถาบั นที่เคยเป็น หรือเป็ นลูกค้ าของผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย หรือที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายต้องการชักชวนให้เป็นลูกค้าใน
อนาคตที่จองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ด้วย
นักลงทุนประเภทสถำบัน หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังต่อไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษั ทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
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(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึง่ มีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตามข้อ (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจัดจาหน่ายตามที่ระบุไว้
ในข้อ 6.2.1
ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท หมายถึง ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีลักษณะของการอุปการคุณ
ทีส่ ร้างประโยชน์ให้แก่บริษัทอย่างชัดเจน ทั้งในอดีต และปัจจุบัน ได้แก่
(1) ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า เช่น ลูกค้า พันธมิตรธุรกิจ คู่สัญญาทางการค้า ผู้ให้บริการทางการค้า ผู้จาหน่าย
สินค้าและ/หรืออุปกรณ์ เป็นต้น
(2) ที่ปรึกษา / ผู้ให้คาปรึกษา / คาแนะนาในการดาเนินธุรกิจด้านต่างๆ เช่น ด้านธุรกิจ ด้านการตลาด เป็นต้น
(3) ผู้ ที่ สร้างประโยชน์ ในด้ านอื่ นๆ เช่ น ด้ านแหล่ งเงิ นทุ น ด้ านการบริหารงาน ด้ านกลยุ ทธ์ ด้ านการตลาด ด้ าน
เทคโนโลยี ด้านทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติการกาหนดนิยาม
ลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น และได้มอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท
เป็ น ผู้ มี อ านาจในการพิ จารณาก าหนดรายชื่ อผู้ มี อุ ปการคุ ณของบริษั ทที่ จะได้ รับการจั ดสรรหุ้ นตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนด และมอบหมายให้ บริษัท แอค-พลัส คอนซัลแตนท์ จากัด ผู้ตรวจสอบภายในของบริษัท ทา
หน้าที่เป็นผู้ดูแลติดตามการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ มทุนในส่วนของผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ที่
คณะกรรมการบริษัทกาหนดไว้ข้างต้น
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ทั้งนี้
ไม่รวมถึง
(ก) การจัดสรรให้แก่บุคคลที่บริษัทถูกห้ามมิให้จัดสรรหุ้นหรือจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลที่มีความสัมพันธ์และผู้ มีอุป
การคุณเกินกว่าอัตราที่กาหนด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจาหน่าย
หลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน บังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
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(ข)

ทจ. 42/2560 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของ
บริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 6) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2560
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ รวมทั้งกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม
บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาด
ทุนที่ ทธ.27/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1
สิงหาคม 2559 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท หมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงาน
ของบริษัท เอ็ม วิชั่น จากัด (มหาชน) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม
2561 ได้มีมติอนุมัติการกาหนดคุณสมบัติของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทที่มีสิทธิได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
กรรมการ ผู้บ ริหาร และ/หรือพนักงานของบริษั ท จะต้องจองซื้อหุ้น ผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ 6.2.1 เท่านั้น โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ให้แก่นักลงทุนในครั้งนี้
จะมีการดาเนินการให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ.27/2559 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข
และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 และประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนที่ ทจ.40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
ของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้ งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2557 รวมถึงที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 42/2560 เรื่อง การจาหน่า ยหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้น
และใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ฉบับที่ 6) ซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฎาคม
2560

1.3 สิทธิ ผลประโยชน์ และเงือ่ นไขอืน่
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจานวน 70,000,000 หุ้น ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียม
กับหุ้นสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
1.4 ตลำดรองของหุน้ ทีเ่ สนอขำย
บริษัทจะนาหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่ง
บริษัทยื่นคาขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เมื่อวันที่
5 เมษายน 2561 ให้พิจารณารับหุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์
จ ากั ด (“APM”) ในฐานะที่ ป รึก ษาทางการเงิ น ได้ พิ จ ารณาคุ ณ สมบั ติ ข องบริ ษั ท แล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า บริษั ท มี
คุณสมบัติครบถ้วนจะนาหลักทรัพย์ของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ตาม
ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหลักทรัพย์จดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ การ
รายงานการถือครองหลักทรัพย์และการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ.2558
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ยกเว้นคุณสมบัติตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย ซึ่งบริษัทจะต้องมีผู้ถือหุ้นสามัญรายย่อยไม่น้อยกว่า 300 ราย และถือหุ้นรวมกันไม่
น้อยกว่าร้อยละ 25.00 ของทุนชาระแล้ว โดยผู้ถือหุ้นดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุ้นไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซื้อขาย
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ทั้งนี้ ภายหลังจากที่บริษัทได้จาหน่ายหุ้นสามัญต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการ
คุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทแล้ว จะทาให้บริษัทมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์
การกระจายหุ้ น รายย่ อ ยดั ง กล่ า ว และบริษั ท จะด าเนิ น การให้ ต ลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย รั บ หุ้ น เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ต่อไป
1.5 ข้อมูลอื่น ๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ พ.ศ.2558 หมวด 5 การห้ามผู้ บริห ารหรือผู้ถือหุ้ นและผู้ที่เกี่ยวข้องขายหุ้นและ
หลักทรัพย์ในระยะเวลาที่กาหนด และข้อบังคับอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2558
กาหนดห้ามผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นก่อนวันที่บริษัทเสนอขายหุ้นต่อประชาชนนาหุ้นหรือหลักทรัพย์ที่อาจแปลงสภาพเป็น
หุ้นจานวนรวมกันเท่ากับร้อยละ 55 ของทุนที่ชาระแล้วภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ออกขายภายในกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่หุ้นของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยภายหลังจาก
วันที่หุ้นของบริษัททาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ครบ 6 เดือน ผู้ถือหุ้นที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว
สามารถทยอยขายหุ้นที่ถูกสั่งห้ามขายได้ในจานวนร้อยละ 25 ของจานวนหุ้นทั้งหมดที่ถูกสั่งห้ามดังกล่าว และ
สามารถขายหุ้นส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 75 ได้เมื่อครบกาหนดระยะเวลา 1 ปี
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2.

ข้อจำกัดกำรโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขำย

หุ้นสามัญของบริษัทจะโอนได้โดยเสรี โดยไม่มีข้อจากัดในการโอน อย่างไรก็ดี การโอนหุ้นสามัญของบริษัทจะ
กระทามิได้หากว่าการโอนหุ้นดังกล่าวจะมีผลทาให้สัดส่วนการถือหุ้นของบุคคลที่ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทยในบริ ษัทมีจานวน
เกินกว่าร้อยละ 49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท การโอนหุ้นของบริษัทจะสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลัง
ใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับโอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นจะใช้ยัน กับ
บริษัทได้ เมื่อบริษัทได้รับคาร้องขอให้ลงทะเบียนโอนหุ้นแล้ว และจะใช้ยันกับบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้นแล้ว เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียน
หุ้นของบริษัทลงทะเบียนการโอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันได้รับการร้องขอนั้น หรือหากบริษัทเห็นว่าการโอนหุ้นนั้นไม่
ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นบริษัทแจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องขอภายใน 7 วัน การโอนหุ้นที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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3. ที่มำของกำรกำหนดรำคำหลักทรัพย์ที่เสนอขำย
การกาหนดราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราส่วนราคาหุ้นต่อ
กาไรสุทธิต่อหุ้นของบริษัทฯ (Price to Earnings Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุ้นสามัญที่เสนอขายหุ้นละ 1.90 บาท คิดเป็นอัตราส่วน
ราคาต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio : P/E) เท่ากับ 15.83 เท่า โดยคานวณกาไรสุทธิต่อหุ้นจากผลกาไรสุทธิ
ในช่วง 4 ไตรมาสย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 ซึ่งเท่ากับ 24.49 ล้านบาท หารด้วยจานวน
หุ้นสามัญทั้งหมดของบริษัทหลังจากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (Fully Diluted) ซึ่งเท่ากับ 200,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
0.50 บาท จะได้ ก าไรสุ ท ธิ ต่ อ หุ้ น เท่ า กั บ 0.12 บาทต่ อ หุ้ น ทั้ งนี้ อั ตราส่ วนราคาหุ้ นต่ อก าไรสุ ทธิ ดั งกล่ าวค านวณจากผล
ประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิได้พิจารณาถึงผลการดาเนินงานในอนาคต โดยราคาเสนอขายในครั้งนีพ้ ิจารณาจากแผนธุรกิจของ
บริษัท และการนาเงินระดมทุนที่ได้จากประชาชนเป็นครั้งแรกไปใช้ในการขยายธุรกิจ
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4.

ข้อมูลทำงกำรเงินเพื่อประกอบกำรประเมิณรำคำหุน้ ทีเ่ สนอขำย

ในการพิจาณาข้อมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการประเมินราคาหุ้นที่เสนอขาย บริษัท
จดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คล้ายคลึงหรือใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แก่
1) บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) (“CMO”)
2) บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (มหาชน) (“GPI”)
ตารางสรุปข้อมูลที่ใช้ในการเปรียบเทียบเป็นอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”)
ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ดังนี้

บริษัท

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ

ตลำดรองที่จด
ทะเบียน/หมวด
ธุรกิจ

บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด
(มหาชน) (“CMO”)
บริษัท กรังด์ปรีซ์
อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (มหาชน)
(“GPI”)

รำคำเฉลี่ย
(บำทต่อหุ้น)1/

P/E เฉลี่ย
(เท่ำ)2/

รั บ จ้ า งจั ด งานแสดงสาธารณ ะ งาน
MAI/ บริการ
1.69
15.13
นิทรรศการและงานบันเทิงต่างๆ
บริษัทประกอบธุรกิจดังนี้
SET/ บริการ/สื่อ
2.93
11.29
1. ธุ ร กิ จ การจั ด งานแสดงสิ น ค้ า และ
และสิ่งพิมพ์
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ที่เกี่ยวข้องกับ
ยานยนต์
2. ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อรูปแบบใหม่ ที่
เกี่ยวข้องกับยานยนต์
3. ธุรกิจรับจ้างพิมพ์
ที่มา: www.setsmart.com
หมายเหตุ: 1) ราคาปิดต่อหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้าหนัก 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
2) อัตราส่วนราคาหุ้นต่อกาไรสุทธิต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio: “P/E”) คานวณจากข้อมูลการซื้อขายในช่วง
ระยะเวลา 3 เดือนย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561
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5. รำคำหุ้นสำมัญในตลำดรอง
- ไม่มี –
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6. กำรจอง กำรจำหน่ำย และกำรจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการจองซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณี ที่เกิดปัญ หา
อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุนอย่างเป็นธรรมและเพื่อให้การเสนอ
ขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
6.1 วิธีกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายโดยผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
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
0-2287-6007
6.2.2 ผู้จัดจำหน่ำยและรับประกันกำรจำหน่ำย
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด
87/2 อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 8 และชั้น 11-12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2672-5999
โทรสาร
0-2648-5888
บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 18, 39 ออลซีซันส์เพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2648-1111
โทรสาร
0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนตี ี้ จำกัด
ชั้น 25-26,29 อาคารบางกอกซิตที้ าวเวอร์
179 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0-2088-9100
โทรสาร : 0-2088-9399
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บริษัทหลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จำกัด (มหำชน)
999/9 อาคารดิ ออฟฟิสเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 18, 25
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2658-9000
โทรสาร
0-2646-9993
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์
0-2635-1700
โทรสาร
0-2635-1662
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหำชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 1 ชั้น 2-3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์
0-2659-8000
โทรสาร
0-2263-2807
(หากไม่ได้กล่าวถึงผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
รายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะ
รวมเรียกผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)
6.3 เงื่อนไข และค่ำตอบแทนในกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
6.3.1 เงื่อนไขกำรจัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
บริษัทได้ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 6.2 เป็นผู้ ดาเนินการจาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแก่ประชาชนจานวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท ตามสัดส่วน
การเสนอขายหุ้นสามัญที่ปรากฎในข้อ 1.2 โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้น
สามัญ เพิ่มทุนของบริษัท ประเภทรับประกั นผลการจาหน่ายอย่างแน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให้
เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้
โดยจะด าเนิ น การคื น เงิน ค่ าจองซื้อ ทั้ งจ านวนให้ แ ก่ ผู้จ องซื้อ ทั้ งหมดตามรายละเอี ย ดที่ ระบุ ไว้ ในข้อ 6.8 เมื่ อ เกิ ด
เหตุการณ์ ต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญ ญาแต่ งตั้ งผู้จั ดจาหน่ายและรับ ประกันการจาหน่าย ซึ่งรวมถึ งเหตุ การณ์
ดังต่อไปนี้
(ก) เมื่ อ บริษั ท ไม่ สามารถปฏิ บั ติ ต ามเงื่อ นไขใดๆ ที่ ได้ ก าหนดไว้ ในสั ญ ญาแต่ ง ตั้ งผู้ จัด จ าหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) หรือ
(ข) มีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในระบบการเงิน การเมือง หรือเศรษฐกิจ หรือวิธีการควบคุมการแลกเปลี่ยน
การปริวรรตเงินตรา หรือเหตุการณ์ใดๆ ทั้งในและ/หรือต่างประเทศ ซึ่งในความเห็ นของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายเห็นว่าอาจก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อราคาและ/หรือมูลค่าของหุ้น
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สามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย และอาจส่งผลในทางลบอย่างมีนัยสาคัญต่อความสาเร็จในการเสนอขาย
และการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
(ก) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือหน่วยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
(ข) กรณีที่ดัชนีปิดของตลาดหลักทรัพย์ (SET INDEX) ลดลงต่ากว่า 1,500 จุด ณ เวลาใดๆ ก่อนสิ้นสุด
ระยะเวลาการเสนอขายหุ้น
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นและการจัดจาหน่ายหุ้นดังกล่าวข้างต้น จะเป็นไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญ ญาแต่งตั้ งผู้จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting
Agreement)
กรณีผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายใช้สิทธิยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้น
ดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อให้กับผู้จองซื้อแต่ละรายตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.8
6.3.2 ค่ำตอบแทนกำรจัดจำหน่ำย
บริษัทตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามที่ระบุในข้อ 6.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 3,990,000 บาท โดยจะชาระเงินตามวิธีการที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้ง
ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้น
6.3.3 ประมำณกำรจำนวนเงินที่บริษัทจะได้รับและค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หุ้นที่เสนอขายต่อประชาชนจานวน 70,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 1.90 บาท
133,000,000
หัก ค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์
13,652,271
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับประมาณ
119,347,729
จานวนเงินค่าหุ้นที่บริษัทจะได้รับต่อหุ้นประมาณ
1.70
หมำยเหตุ : ค่ำใช้จ่ำยข้ำงต้นไม่รวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม
6.3.4 ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นสามัญ
ค่าธรรมเนียมการยื่นคาขอให้รับหุ้นสามัญเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน*
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุน
ค่าธรรมเนียมการรับประกันการจาหน่ายและจัดจาหน่าย
ค่าธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฏหมาย)
ค่าพิมพ์หนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุ้น ค่าโฆษณา และประชาสัมพันธ์
รวมค่ำใช้จ่ำยทัง้ สิ้นในกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
หมายเหตุ : ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
* ไม่รวมค่าธรรมเนียมรายปีในการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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6.4 วิธีกำรขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สำหรับบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้ประสงค์จะจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษทั สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ
ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึง
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ในวันและเวลาทาการของสานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ระหว่างเวลา 09.00 น. –
12.00 น. และ 13.00 น. – 16.00 น.
สำหรับผู้มีอุปกำรคุณของบริษทั
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการ
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม
2561 ในวันและเวลาทาการของผู้จดั การการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
และ 13.00 น. – 16.00 น.
สำหรับกรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญ
ได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จดั การการ
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม
2561 ในวันและเวลาทาการของผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ระหว่างเวลา 09.00 น. – 12.00 น.
และ 13.00 น. – 16.00 น.
ทั้งนี้ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท และกรรมการ ผู้บริหาร
และ/หรือพนักงานของบริษัทสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีข้อมูลไม่แตกต่างจากหนังสือชี้ชวน
ที่ยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก Website ของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทา
การจองซื้อหุ้นสามัญ
6.5 วิธีกำรจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามที่ระบุไว้ในข้ อ 6.2 จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่ร่วมจัดจาหน่าย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และบริษัทย่อย
ของตนเอง รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าวทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่ ทธ. 27/2559
เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ข้อ 20 (2) เว้น
แต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด หรือเป็นการจัดสรรหุ้นเฉพาะกรณีที่เป็นกองทุนหรือนิติบุคคล ซึ่ง
สามารถได้รับการจัดสรรหุ้นตามเงื่อนไขที่กาหนดในข้อ 21 (3) (ก) (ข) และ (ค) ของประกาศดังกล่าว และจะไม่จัดสรร
หุ้นสามั ญ ที่ เสนอขายให้ แก่ บุ คคลที่ บริษั ทถู กห้ ามมิ ให้ จั ดสรรหุ้ น หรือเกิ นกว่าอั ตราที่ ประกาศก าหนด ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2557 เรื่อง การจาหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสาคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน ซึ่งใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2557 เป็นต้นไป (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
เว้นแต่เป็นการจัดสรรหลักทรัพย์ที่เหลือจากการจองซื้อของผู้จองซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด
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บริษัทมีการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ตามที่อนุมัติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ดังนี้
1.เสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ :
52,500,000 หุ้น
2. เสนอขายต่อผูม้ ีอุปการคุณของบริษัท
:
10,000,000 หุ้น
3. เสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท :
7,500,000 หุ้น
รวมทั้งสิน้
:
70,000,000 หุน้
ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายให้กับบุคคลที่ไม่ใช่สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษั ท
อย่างไรก็ตาม ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่นักลงทุนในแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติที่กาหนดตามข้อ 4(3) เรื่องการ
กระจายการถือหุ้นรายย่อย
ภายใต้ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ
เรื่องการรับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 (รวมทั้งที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม)
6.5.1

วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน 52,500,000 หุ้น ให้แก่บุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญให้แก่ บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใด
ก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุป
การคุณของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ขอสงวนสิทธิใน
การปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
6.5.2

วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน 10,000,000 หุ้น ให้แก่ผู้มีอุปกำรคุณของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุ้นแก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัท ให้อยู่ในดุลยพินิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ
บริษัท โดยผู้ที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องเป็นไปตามลักษณะผู้มีอุปการคุณของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท จะทาการ
จัดสรรหุ้นในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใดก็ได้ หากผู้จองซื้อจัดเตรียมเอกสาร
ไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของผู้มีอุปการคุณของบริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
6.5.3

วิธีกำรจัดสรรหุ้นจำนวน 7,500,000 หุ้น ให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท
การจัดสรรหุ้นให้แก่กรรมการของบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2561 เมื่อ
วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยจะทาการจัดสรรให้แก่กรรมการ 5 ท่าน โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในแต่ละราย ดังนี้
ชื่อ
ตำแหน่ง
จำนวนหุ้น % ของหุน้
IPO
1.นายทนง ลี้อิสสระนุกูล
ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ
1,000,000
1.43
2.ผศ. อรทัย วานิชดี
กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
500,000
0.71
กรรมการอิสระ
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ชื่อ

ตำแหน่ง

3.นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
4.ดร. ณัฐกฤษฏ์ ทิวไผ่งาม
กรรมการบริษทั / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
5.นางสาวอัปษร วิลาสศักดานนท์ กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร /
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน
รวม

500,000
500,000

% ของหุน้
IPO
0.71
0.71

700,000

1.00

3,200,000

4.57

จำนวนหุ้น

การจัดสรรหุ้นให้แก่ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท โดยจะทาการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลใด และ/หรือ ในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นให้แก่
บุคคลใดก็ได้หากจัดเตรียมเอกสารไม่ครบถ้วน และหากยอดจองซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของ
บริษัทครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 ขอ
สงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
หากปรากฎว่ายังมีจานวนหุ้นสามัญเหลือภายหลังการจัดสรรให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทตามข้อ 6.5.2 รวมถึง
กรรมการ ผู้ บริ หาร และ/หรือพนั กงานของบริ ษั ท ตามข้ อ 6.5.3 ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและรับ ประกั น การจ าหน่ า ย
หลั กทรัพ ย์อ าจพิ จ ารณาจัด สรรหุ้ น สามั ญ ตามจานวนที่ เหลือ ดังกล่าวให้ แก่ บุค คลตามดุ ลยพิ นิ จของผู้จั ดจ าหน่า ย
หลักทรัพย์
6.6 วันและวิธีกำรจอง และกำรชำระเงินค่ำจองซื้อหลักทรัพย์
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์มดี ังต่อไปนี้
6.6.1 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลตำมดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ำยหลักทรัพย์
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลง
ลายมื อชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็ นนิติบุ คคล จะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้อ มประทั บ ตราสาคั ญ ของบริษั ท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถู กต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก และสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี เลขประจาตั วประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณี ที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบั ตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
ไม่ ได้ระบุ หมายเลขบัตรประจาตั วประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มี เลขประจาตั ว
ประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี ) (ที่ ยังไม่หมดอายุ) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่
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หมดอายุ) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้ปกครอง
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนั งสื อรั บรองที่ ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ ออกไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อนวั นสุ ดท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนา
ใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) (ที่ยังไม่หมดอายุ) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนั งสื อสาคั ญ การจั ดตั้ งบริษั ท (Certificate of Incorporation) หนั งสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อบั งคั บ และหนั งสื อรับรองนิ ติ บุ คคล (Affidavit) ที่ ออกไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อนวั นสุ ดท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบ
ต่างด้ าว (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มี อานาจลงนามผูกพันของนิ ติบุ คคลดังกล่าว พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
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) แ ล ะ ไ ด้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัด จ าหน่ า ยหลั ก ทรัพ ย์ แ ล้ ว ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ให้ ผู้จ องซื้ อ
ดาเนิ น การกรอกใบจองซื้ อ หุ้ น ลงนามตามตั ว อย่ างลายมื อ ชื่อ ที่ ให้ ไว้กั บ ผู้ จัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ และจัด ส่งใบจองซื้อหุ้ นให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพ ย์ โดยไม่ ต้องแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้ งนี้ หากไม่ เป็ น ไปตามเงื่อนไขที่
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
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่ อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ ที่ ประสงค์ น าหลั กทรัพย์ ฝากเข้ าบั ญ ชี บริ ษั ทผู้ ออกหลั กทรั พย์ (Issuer Account)
เท่ านั้ น ” พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ผู้ จ องซื้ อ ให้ แ ก่ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซื้อหุ้นตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) และ
หากผู้ จองซื้ อเป็ นนิ ติ บุ คคลต้ องกรอก “แบบสอบถามส าหรั บ ตรวจสอบสถานะ FATCA
(FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล” เพิ่มเติมด้วย เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ โดย
จัดส่งให้แก่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
(ข) ผู้ จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ผ่ า นช่ อ งทางดั งกล่ า วได้ ที่ ส านั ก งานและสาขาของผู้ จั ด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.
และ วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
เงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอนผ่านระบบที่สามารถระบุ
ข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment เงินโอนอัตโนมั ติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่
เรียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยหากชาระเป็นเช็คให้ลงวันที่ 31 กรกฎาคม
2561 หรือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 เท่านั้น และชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับชื่อผู้
จองซื้อเท่ำนั้น หากชาระเป็นแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใช้บังคับ แต่ไม่เกินวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ
เงินโอนอัตโนมัติ (ATS) จะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์
กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ชาระค่าจองโดยอัตโนมัติ (ATS) และระบบโอนอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจอง
ซื้อ
ทั้งนี้ผู้จองซื้อที่ชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์
ให้ขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ไว้ด้านหลั ง โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย จะ
ดาเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนเข้าบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์ต่อไป
2) หากทาการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และ
วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่า
จองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน (Good Fund) ผ่านระบบที่
สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill Payment หรือ
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้น
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อตามข้อ 6.6.1 (ก) พร้อมเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นตามข้อ 6.6.1 (ค) มายื่นความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่
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สานักงานของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายตามสถานที่ที่ได้ ระบุไว้ในข้อ 6.2
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม
2561 โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับ
จองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(จ) ผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบั ญ ชีของตนเพื่ อเรียกเก็บ เงิน และจะตั ดสิท ธิการจองซื้อหุ้ นสามั ญ ของผู้จองซื้อรายที่
ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ได้จากการเรียกเก็บเงิน
ครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (1) (ก) – (ง) ได้
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการ
จองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์ (Online) ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์
เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบนี้ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่ง
ผ่านขั้นตอนการรูจ้ ักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมิน
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีกอ่ นการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
ก่อนการจองซื้อ โดยผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
ระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login)
และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่
เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสัง่ จองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วน
ของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านระบบออนไลน์จะจัดให้มีหนังสือชีช้ วน
และเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website)
ของผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ทัง้ นี้
วิธปี ฏิบัติการจองซื้อให้เป็นไปตาม
รายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดจาหน่ายแต่ละรายกาหนดเพิม่ เติมสาหรับลูกค้าของตนใน
ภายหลัง
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(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่เปิดรับจองซื้อ
ผ่านทางระบบออนไลน์) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00
น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ข) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ค) ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพ ย์จะดาเนินการเรียกเก็บเงิน จากบัญ ชีผู้จองซื้อทุ กราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (2) (ก) – (ค) ได้
(จ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ได้ ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน
จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด และ
บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่
มีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญ ชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ซึ่ง
ผ่านขั้ นตอนการรู้จัก ลูก ค้าและตรวจสอบเพื่ อทราบข้อ เท็ จจริงเกี่ ยวกั บลู กค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนิ น การจั ด ท าแบบประเมิ น
ความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุ คคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่น อกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2
ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถ
ให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่
รัด กุม เพี ยงพอ และผู้จ องซื้อต้ องยื นยั น ว่าได้ ศึก ษาข้อมู ลสรุป (Executive Summary) หรือ
หนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ
หลั ก ทรัพ ย์ ดั ง กล่ า ว โดยผู้ จ องซื้ อ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้ อ ทั้ งนี้ ผู้ จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน
และเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญ ของหลักทรัพ ย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website)
ของตน โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ญ) ดังนี้
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(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ
จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การฝากหุ้น วิธีก ารและวันที่ต้อง
ชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือจากหนังสือ
ชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) 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 วั น เดื อ นปี เ กิ ด ธนาคารที่ ใ ช้ ช าระโดยวิ ธี เ งิ น โอนอั ต โนมั ติ (หรื อ ที่ เ รี ย กว่ า
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุ้นเพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
(จ) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่าน
วิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึก
คาสั่งการจองซื้อผ่านระบบทีจ่ ัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ (เฉพาะรายที่
เปิดรับจองซื้อผ่านทางการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป) ภายในระยะเวลาการจองซือ้
คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม
2561
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดจาหน่ ายหลักทรัพ ย์จะดาเนินการเรียกเก็บเงิน จากบัญ ชีผู้จองซื้อทุ กราย และอาจจะ
พิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จอง
ซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.1 (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านเทป ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อตามวิธีการ
จองในข้อ 6.6.1 (1) ได้
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6.6.2 ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปกำรคุณของบริษทั
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทจะต้องปฏิบัตติ ามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อม
ลงลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้อ มประทั บ ตราสาคั ญ ของบริษั ท (ถ้ ามี ) และแนบเอกสารตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก และสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี เลขประจาตั วประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณี ที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบั ตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
ไม่ ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตั วประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มี เลขประจาตั ว
ประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตั วประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี ) (ที่ ยังไม่หมดอายุ) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่
หมดอายุ) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้ปกครอง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนั งสือ เดิ นทาง (แล้ วแต่ กรณี ) (ที่ ยังไม่ห มดอายุ ) ของผู้ มี อานาจลงนามของนิติ บุ ค คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนั งสื อสาคั ญ การจั ดตั้ งบริษั ท (Certificate of Incorporation) หนั งสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อบั งคั บ และหนั งสื อรับรองนิ ติ บุ คคล (Affidavit) ที่ ออกไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อนวั นสุ ดท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบ
ต่างด้ าว (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มี อานาจลงนามผูกพันของนิ ติบุ คคลดังกล่าว พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
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Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 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) แ ล ะ ไ ด้
ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัด จ าหน่ า ยหลั ก ทรัพ ย์ แ ล้ ว ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ให้ ผู้จ องซื้ อ
ดาเนิ น การกรอกใบจองซื้ อ หุ้ น ลงนามตามตั ว อย่ างลายมื อ ชื่อ ที่ ให้ ไว้กั บ ผู้ จัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดย
ไม่ ต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้ งนี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่ อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ ที่ ประสงค์ น าหลั กทรัพย์ ฝากเข้ าบั ญ ชี บริ ษั ทผู้ ออกหลั กทรั พย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เพื่ อ เป็ น เอกสารประกอบการจองซื้ อ หุ้ น ตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ บุ ค คล” เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตาม
ข้อ 6.2.1
(ข) ผู้จ องซื้ อต้ องช าระเงินค่ าจองซื้ อหุ้ น ตามจานวนที่จ องซื้ อ ณ วัน จองซื้อ โดยผ่ านระบบ Bill
Payment
(ค) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจจะจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของ
ผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บ
เงินครั้งแรก และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัท ต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามั ญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (1) (ก) – (ค) ได้
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(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้ อ 6.2.1 ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ้ น ผ่ า นระบบออนไลน์ (Online) ได้ แ ก่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
และบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ ของผู้จัด การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้ บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ้ น ผ่ า นระบบนี้ ได้ โดยผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
ข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อ ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนิ นการจัด ท า
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา
(US Person) ที่ อ ยู่ น อกสหรัฐ อเมริก า (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อ โดย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อ
หุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ
สามารถตรวจสอบตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ได้ โ ดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (User Name) และรหั ส ผ่ า น
(Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือ
หนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสั่งจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ และยินยอม
ผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของหลั ก ทรัพ ย์ ดั งกล่ า ว โดยผู้ จ องซื้ อ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้ มี
หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ คื อ ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. ของวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้องย
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ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้ บริการจองซื้อหุ้ นผ่านวิธีนี้ ได้ ได้แก่
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โกลเบล็ ก บริ ษั ท
หลัก ทรัพย์ ฟิ นั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพ ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากั ด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีป ระเภทอื่นๆ
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุ คคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่น อกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย และ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธี
นี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จอง
ซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อ
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน
โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ญ) ดังนี้
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซือ้ หุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ท ราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้ บ ริการจองซื้อหุ้ นผ่ านวิธีนี้ ต้องตรวจสอบตั วตนของผู้จองซื้อผ่ านทางโทรศั พ ท์
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บั น ทึ ก เทป เช่ น เลขประจาตั วประชาชน วัน เดื อ นปี เกิ ด ธนาคารที่ ใช้ ชาระโดยวิธี เงิน โอน
อั ต โนมั ติ (หรือ ที่ เรีย กว่ า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กั บ ผู้ จั ด การการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
(จ) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.2 (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.2 (1) ได้
6.6.3 ผู้จองซื้อประเภท กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนของบริษัท
ผู้จองซื้อประเภท กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั จะต้องปฏิบัตติ ามวิธีการดังต่อไปนี้
(1) กำรจองซื้อโดยวิธีกรอกรำยละเอียดในเอกสำรใบจองซื้อ (Hard Copy)
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน 1,000 หุ้น และเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น ผู้จอง
ซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้น ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อตามที่กาหนด หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจ
ลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือใน
กรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก และสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี เลขประจาตั วประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง (ในกรณี ที่สาเนาบัตรข้าราชการหรือสาเนาบั ตรพนักงานรัฐวิสาหกิ จ
ไม่ ได้ระบุหมายเลขบัตรประจาตั วประชาชน ให้แนบสาเนาทะเบียนบ้ านที่มี เลขประจาตั ว
ประชาชน 13 หลักพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง) และในกรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้ องแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้เยาว์ (ถ้ามี ) (ที่ ยังไม่หมดอายุ) และแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/ มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) (ที่ยังไม่
หมดอายุ) และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดย
ผู้ปกครอง
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว :
สาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบต่างด้าว (ที่ยังไม่หมดอายุ) พร้อมลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง (กรณี ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดย
ถู กต้ องตามกฏหมาย) โดยลายมื อชื่ อนั้ นจะต้ องตรงกั บลายมื อชื่ อที่ ลงนามในเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลง
นามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของ
นิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนา
หนั งสือ เดิ นทาง (แล้ วแต่ กรณี ) (ที่ ยังไม่ห มดอายุ ) ของผู้ มี อานาจลงนามของนิติ บุ ค คล
ดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ :
สาเนาหนั งสื อสาคั ญ การจั ดตั้ งบริษั ท (Certificate of Incorporation) หนั งสื อบริคณห์ สนธิ
ข้ อบั งคั บ และหนั งสื อรับรองนิ ติ บุ คคล (Affidavit) ที่ ออกไม่ เกิ น 1 ปี ก่ อนวั นสุ ดท้ ายของ
ระยะเวลาจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาหนังสือเดินทาง หรือสาเนาใบ
ต่างด้ าว (แล้วแต่ กรณี ) ของผู้มี อานาจลงนามผูกพันของนิ ติบุ คคลดังกล่าว พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง ทั้งนี้ สาเนาเอกสารทั้งหมดต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่
Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยในประเทศที่เอกสาร
ได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้องที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันสุดท้ายของระยะเวลาจองซื้อ
 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) แ ล ะ ไ ด้
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ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้
จัด จ าหน่ า ยหลั ก ทรัพ ย์ แ ล้ ว ภายในระยะเวลาไม่ เกิ น 2 ปี ก่ อ นการจองซื้ อ ให้ ผู้จ องซื้ อ
ดาเนิ น การกรอกใบจองซื้ อ หุ้ น ลงนามตามตั ว อย่ างลายมื อ ชื่อ ที่ ให้ ไว้กั บ ผู้ จัด จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ และจัดส่งใบจองซื้อหุ้นให้ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย โดย
ไม่ ต้ อ งแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้ งนี้ หากไม่
เป็นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability
Test ที่กรอกรายละเอียดถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อตามตัวอย่าง
ลายมือชื่อที่ให้ไว้กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่
600 เพื่ อข้าพเจ้า ผู้จองซื้อจะต้องกรอกแบบ “เอกสารเพิ่ มเติมประกอบการจองหลักทรัพย์
เฉพาะผู้ ที่ ประสงค์ น าหลั กทรัพ ย์ ฝากเข้ าบั ญ ชี บริ ษั ทผู้ ออกหลั กทรั พย์ (Issuer Account)
เท่านั้น” พร้อมลงลายมือชื่อผู้จองซื้อให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
เพื่ อ เป็ น เอกสารประกอบการจองซื้ อ หุ้ น ตามกฎหมาย FATCA (Foreign Account Tax
Compliance Act) และหากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคลต้องกรอก “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิ ติ บุ ค คล” เพิ่ ม เติ ม ด้ ว ย เพื่ อ เป็ น เอกสาร
ประกอบการจองซื้อ โดยจัดส่งให้แก่ผู้จัดการการจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตาม
ข้อ 6.2.1
(ข) ผู้จ องซื้ อต้ องช าระเงินค่ าจองซื้ อหุ้ น ตามจานวนที่จ องซื้ อ ณ วัน จองซื้อ โดยผ่ านระบบ Bill
Payment
(ค) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายอาจจะจะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของ
ผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บ
เงินครั้งแรก และผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน การจาหน่ายจะดาเนินการโอนเงินของ
ยอดจองซื้อรวมในส่วนของตนให้แก่บริษัท ต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
ได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (1) (ก) – (ค) ได้
(2) กำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามข้ อ 6.2.1 ที่ ส ามารถให้ บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ้ น ผ่ า นระบบออนไลน์ (Online) ได้ แ ก่ บริ ษั ท
หลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
และบริษัท หลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จะสามารถจองซื้อผ่าน
ช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจาห น่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้ บ ริ ก ารจองซื้ อ หุ้ น ผ่ า นระบบนี้ ได้ โดยผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี บั ญ ชี ซื้ อ ข าย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตาม
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ข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และด าเนิ นการจัด ท า
แบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้วภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้
ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลสหรัฐอเมริกา
(US Person) ที่ อ ยู่ น อกสหรัฐ อเมริก า (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA)
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อ โดย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อ
หุ้นผ่านระบบออนไลน์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุมเพียงพอ
สามารถตรวจสอบตั ว ตนของผู้ จ องซื้ อ ได้ โ ดยใช้ ชื่ อ ผู้ ใ ช้ (User Name) และรหั ส ผ่ า น
(Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือ
หนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการส่งคาสั่งจองซื้อ ผ่านระบบออนไลน์ และยินยอม
ผู ก พั น ตามหนั ง สื อ ชี้ ช วนของหลั ก ทรัพ ย์ ดั งกล่ า ว โดยผู้ จ องซื้ อ ไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะจัดให้ มี
หนังสือชี้ชวนและเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ทั้งนี้ วิธีปฏิบัติการจองซื้อ
ให้เป็นไปตามรายละเอียดหรือขั้นตอนที่ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
กาหนดเพิ่มเติมสาหรับลูกค้าของตนในภายหลัง
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่เว็บไซต์ ของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ คื อ ตั้ ง แต่ เวลา 09.00 น. ถึ ง เวลา 16.00 น. ของวั น ที่ 31
กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้อมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้ บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (2) (ก) – (ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.3 (1) ได้
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(3) กำรจองซื้อผ่ำนทำงโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุน/ผู้ติดต่อผู้ลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้ บริการจองซื้อหุ้ นผ่านวิธีนี้ ได้ ได้แก่
บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โนมู ร ะ พั ฒ นสิ น จ ากั ด (มหาชน) บริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ โกลเบล็ ก บริ ษั ท
หลัก ทรัพย์ ฟิ นั นเซีย ไซรัส จากั ด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพ ย์ ฟิ ลลิป (ประเทศไทย) จากั ด
(มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้ จากัด และบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย)
จากัด (มหาชน) โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ
กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จัก
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง
(Suitability Test) กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 แล้ว
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซื้อ และได้ดาเนินการจัดทาแบบสอบถามเกี่ยวกับ
กฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุ คคลสหรัฐอเมริกา (US Person) ที่อยู่น อกสหรัฐอเมริกา
(Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กั บ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ย และ
รับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธี
นี้จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จอง
ซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลสรุป (Executive Summary) หรือหนังสือชี้ชวนเป็นที่เรียบร้อย
แล้วก่อนการจองซื้อ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อ
ไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้จ ะจัดให้มีหนังสือชี้ชวนและ
เอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) ในเว็บไซต์ (Website) ของตน
โดยจะต้องปฏิบัติตามข้อ (ข) – (ญ) ดังนี้
(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซือ้ หุ้นผ่านวิธีนี้ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุจานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ต้องชาระ การ
ฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ท ราบว่าผู้จองซื้อสามารถศึกษาข้อมู ล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้ บ ริการจองซื้อหุ้ นผ่ านวิธีนี้ ต้องตรวจสอบตั วตนของผู้จองซื้อผ่ านทางโทรศั พ ท์
บั น ทึ ก เทป เช่ น เลขประจาตั วประชาชน วัน เดื อ นปี เกิ ด ธนาคารที่ ใช้ ชาระโดยวิธี เงิน โอน
อั ต โนมั ติ (หรือ ที่ เรีย กว่ า “Automatic Transfer System” หรื อ “ATS”) กั บ ผู้ จั ด การการจั ด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวนหรือเอกสารสรุปข้อมูลสาคัญของหลักทรัพย์ (Executive Summary) และยินยอมผูกพัน
ตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
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(จ) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดการการจัดจาหน่า ยและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 ที่
สามารถให้บริการจองซื้อหุ้นผ่านวิธีนี้ เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่งการจองซื้อผ่านระบบที่จัดเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดง
ข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจอง
ซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทปกับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่
31 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2561
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน
ผ่านระบบที่สามารถระบุข้องมูลอ้างอิง (Reference Code) ที่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ระบบ Bill
Payment เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จอง
ซื้อทุกราย และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถ
เรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ เว้นแต่เกิดกรณี 6.8.3 (ข) การเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัท ต้อง
ระงับและ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ และ/หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอ
ขายได้ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 6.2.1 มีสิท ธิยกเลิก
การจองซื้อของผู้จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 6.6.3 (3) (ก) – (ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 6.6.3 (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 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อ ที่ไม่ได้รับการจัดสรรรายนั้นๆ จะ
ดาเนินการให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรร โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือ
ค่าเสียหายใดๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ
และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ของผู้ จองซื้อ ในกรณี ที่ผู้จ องซื้ อให้ รายละเอี ยดบัญ ชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญ ชีธนาคาร
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรั พย์ตามข้อ
6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
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ประเภทผู้จองซื้อ

ช่องทำงกำรคืนเงิน

บุคคลตามดุลยพินิจ  น า เข้ า บั ญ ชี ATS ใน ก รณี ลู ก ค้ า
ของผู้จัดจาหน่าย
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
ผู้มีอุปการคุณของ  โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
บริษัท กรรมการ
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้บริหารและ/หรือ
 เช็คสั่งจ่าย
พนักงานของบริษัท

ระยะเวลำคืนเงินนับแต่วนั
ปิดกำรเสนอขำย
ภายใน 5 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญ ชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณี ที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อได้ภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าว
จะต้องทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อ
ที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ได้มีการชาระคืนตามวิธีการข้างต้น
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่
ที่ ร ะบุ ในใบจองซื้ 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 ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับคืนเงินค่าจองซื้อแล้ว โดย
ชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการ
จัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6.8.2 กรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นเนื่องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่จ่าย
ค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึ่ งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นสามัญจาก
ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นรายนั้นๆ จะดาเนินการให้มีการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้
รับการจัดสรรหุ้นสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
ตามเช็คที่สั่งจ่ายค่าจองซื้อหุ้นได้ หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะต้องติดต่อ
ขอรับเช็คฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อ ภายใน
10 วันทาการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
6.8.3 ในกรณีมีการยกเลิกการจองซื้อ
(ก) กรณีเกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุในข้อ 6.3.1 เงื่อนไขการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และผู้จัดการการจัด
จาหน่ ายและรับ ประกั น การจาหน่ ายตามข้ อ 6.2.1 ใช้ สิท ธิย กเลิก การเสนอขายหุ้ น และการจั ด
จาหน่ายหุ้น ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ทันที
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(ข) กรณีเกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็ นผู้รับจองซื้อ
ภายใน 5 วันทาการ นับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือเหตุการณ์ตาม (ข) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจองซื้อจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้ อหลักทรัพย์
ดังกล่าวจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อโดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อรายนั้นๆ โดย
สั่งจ่ายเป็น เช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุ ไว้ในใบจองซื้อ และจัดส่งทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผู้จองซื้อที่ระบุไว้ในใบจองซื้ อหุ้น หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ ใน
กรณีที่ผู้จองซื้อให้รายละเอียดบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System “ATS”) ในกรณีที่เป็นลูกค้าของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็นผู้รับจอง
ซื้อ ภายในระยะเวลาดังต่อไปนี้
ประเภทผู้จองซื้อ

ช่องทำงกำรคืนเงิน

บุคคลตามดุลยพินิจ  น า เข้ า บั ญ ชี ATS ใน ก รณี ลู ก ค้ า
ของผู้จัดจาหน่าย
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
บ ริ ษั ท ก ร รม ก า ร
ในใบจองซื้อหลักทรัพย์
ผู้ บ ริ ห าร และ/หรื อ  เช็คสั่งจ่าย
พนักงานของบริษัท

ระยะเวลำคืนเงินนับแต่วนั
ปิดกำรเสนอขำย
ภายใน 5 วันทาการ

ภายใน 7 วันทาการ
ภายใน 10 วันทาการ

โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหัก
บัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ตามกาหนดเวลาดังกล่าว
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่มีหน้ าที่รับ ผิด ชอบในการส่งคืน เงินดั งกล่าว จะต้องชาระ
ดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการ
จัดสรรคืน นับจากวันพ้นกาหนดเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งคืนได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณี
ใดๆ หากได้มีการส่งเช็คเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้น
หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซื้อ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (Automatic Transfer System
“ATS”) โดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิ
เรียกร้องดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลมาจากความ
ไม่ครบถ้วนของ ชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 6.2 รายที่เป็น
ผู้รับจองซื้อจะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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6.9

วิธีกำรส่งมอบหลักทรัพย์
ปั จ จุ บั น บริษั ท ศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย์ (ประเทศไทย) จ ากั ด (Thailand Securities Depository Company
Limited หรือ TSD) ได้ตกลงให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
และเข้ า สู่ ระบบซื้ อ ขายแบบไร้ใบหุ้ น (Scripless System) ได้ ทั น ที ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ผู้จ องซื้ อ สามารถขายหุ้ น ในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อ
ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งแตกต่างกับกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยผู้จองซื้อหุ้นจะ
ไม่สามารถขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ดังนั้นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนให้แก่ประชาชนในครั้งนี้ ผู้จองซื้อหุ้นสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซื้อ นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
คือ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด จะทาการส่งมอบใบหุ้นตามจานวนที่ได้รับการ
จัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 15
วัน นับจากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจได้รับภายหลังจากที่หุ้นของบริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทา
การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แล้ว
(ข) ในกรณี ที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพ ย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ ในบัญ ชีของบริษั ท
หลักทรัพ ย์ ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณี นี้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัดจะดาเนินการนาหุ้นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
ผู้ฝาก” โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึ กยอดบัญชีจานวนหุ้นที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหุ้นสามัญอยู่
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นของบริษัท ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นเลือกให้บริษัท ดาเนินการตามข้อ 6.9 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้ องตรงกับชื่อ
เจ้าของบัญ ชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่ จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญ ชีของบริษั ทหลักทรัพ ย์
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัท ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดังมีรายละเอียด
และวิธีการตามข้อ 6.9 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (Scripless System) กล่าวคือ ผู้จองซื้อหุ้นประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษัทผู้
ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า กรณีนี้บริษัทจะดาเนินการนาหุ้ นที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ
“บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ” และบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จากัด จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นเข้าบัญชีดังกล่าวในนามของผู้จองซื้อ และออกหลักฐานการฝากให้แก่
ผู้จองซื้อภายใน 7 ทาการ นับจากวันปิดการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ผู้ที่ได้รับการจัดสรรต้องการขายหุ้นจะต้อง
โอนหุ้นจาก บริษั ท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ไปฝากกับ บริษัทหลักทรัพย์ก่อนจึงจะ
สามารถขายหุ้นได้เมื่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หุ้นสามัญของบริษัททาการซื้อขายได้ใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหากผู้จองซื้อต้องการถอนหลักทรัพย์ดังกล่าว ผู้จองซื้อสามารถติดต่อ
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ได้ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตรา
ที่บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด ทั้งนี้ การถอนหุ้นสามัญที่ ฝากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อข้าพเจ้า จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นา
ฝากในบัญชีดังกล่าว อาจจะไม่สามารถถอนหุ้นสามัญได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญของบริษัทเริ่มทาการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวันแรก
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ได้ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งไว้ในใบจองซื้อ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดาเนินการออกใบ
หุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ ตามข้อ 6.9 (ก)
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