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6. การจอง การจ าหน่าย และการจัดสรร 

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วิธีการขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้  วิธีการจองซือ้หุน้สามญัและการช าระเงินค่าจองซือ้ และวิธีการจดัสรรหุน้สามญัตามที่
ระบุไวใ้นเอกสารฉบับนีต้ามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือขอ้จ ากัดในการด าเนินการ ทัง้นี ้เพื่ออ านวย  
ความสะดวกใหแ้ก่ผูล้งทุน และเพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามัญในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ โดยการกระท าดังกล่าวจะอยู่บน
พืน้ฐานของความเป็นธรรม และจะไมเ่ป็นการขดัตอ่กฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

 
 6.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย ์

การเสนอขายหุน้สามัญต่อผูล้งทุนในประเทศในครัง้นี ้จะเสนอขายผ่านผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกัน 
การจ าหนา่ยตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  

 
 6.2 ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
  6.2.1 ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย 

ช่ือบรษัิท :  
ที่อยู ่:  
โทรศพัท ์  
เว็บไซต ์:  

   
 6.2.2 ผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย  

ช่ือบรษัิท :  
ที่อยู ่:  
โทรศพัท ์  
เว็บไซต ์:  

 
 6.3 เงือ่นไข และค่าตอบแทนในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
  6.3.1 เงือ่นไขในการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์ 

บริษัท ___________________________ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกัน 
การจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.2 เป็นผูด้  าเนินการจัด
จ าหน่ายหุน้สามัญของบริษัทฯ ซึ่งการเสนอขายขา้งตน้เป็นการเสนอขายต่อผูล้งทุน จ านวน_____หุน้ ราคาหุน้ละ____บาท  
โดยผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยต์ามที่ระบใุนขอ้ 6.2 มีขอ้ตกลงรบัประกนัการจ าหน่ายหุน้สามญัของบริษัทฯ เป็นประเภทรบัประกนั
ผลการจ าหนา่ยอยา่งแนน่อนทัง้จ านวน (Firm Underwriting) ทัง้นี ้ตามเง่ือนไขที่ระบไุวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
(Underwriting Agreement)  

ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 มีสิทธิใชด้ลุยพินิจพิจารณา
ยกเลิกการจัดจ าหน่ายหุน้สามญัในครัง้นี ้เมื่อเกิดเหตุการณต์่าง ๆ ตามที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
(Underwriting Agreement) ซึง่รวมถึงเหตกุารณด์งัตอ่ไปนี ้ 
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(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่สามารถปฏิบตัิตามเง่ือนไขใด ๆ ที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์
(Underwriting Agreement) หรอื 

(2) เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัส าคญัทางดา้นการเงิน เศรษฐกิจ ภาวะการซือ้ขายหลกัทรพัยใ์น
ตลาดหลกัทรพัย ์หรอืการเมืองทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ หรอืการเปลีย่นแปลงอย่างมีนยัส าคญัใน
ธุรกิจหรอืการด าเนินงานของบรษัิทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอ่การเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้หรอื 

(3) เมื่อมีการยกเลกิสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) หรอื  
(4) เมื่อมีเหตทุี่ท  าใหส้  านกังาน ก.ล.ต. หรอืหนว่ยงานราชการสั่งระงบัหรอืหยดุการเสนอขายหุน้สามญั หรือ

มีเหตกุารณใ์ดที่ท  าใหไ้มส่ามารถสง่มอบหุน้สามญัที่เสนอขายได ้

ทั้งนี ้รายละเอียดและเง่ือนไขการยกเลิกการเสนอขายและการจัดจ าหน่ายหุ้นสามัญดังกล่าวข้างต้น  
จะเป็นไปตามรายละเอียดและเง่ือนไขที่ก าหนดไวใ้นสญัญาแตง่ตัง้ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement)  

ในกรณีที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 ยกเลกิการเสนอขายหรือ
การจดัจ าหนา่ยหุน้สามญัในครัง้นีจ้ากเหตใุดเหตหุนึ่งตามขอ้ก าหนดขา้งตน้ หรือเหตอุื่นที่ระบไุวใ้นสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และ 
ผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2  จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ทัง้จ านวนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 
แตล่ะรายที่จองซือ้หุน้สามญัในสว่นของตนตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.9.4  

 
6.3.2 ค่าตอบแทนการจัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์
 คา่ตอบแทนการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยที่บรษัิทฯ ตอ้งช าระใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและ

รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 เป็นจ านวน
เงินรวมทัง้สิน้ _____________ บาท (ไมร่วมภาษีมลูค่าเพิ่ม) โดยการช าระเงินดงักลา่วจะเป็นไปตามสญัญาแต่งตัง้ผูจ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัย ์(Underwriting Agreement) 
 

6.3.3 ประมาณการจ านวนเงนิค่าหลักทรัพยท์ี่บริษัทฯ จะได้รับ 
 จ านวนเงินค่าหุน้สามญัที่บริษัทฯ จะไดร้บัโดยประมาณ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ) หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการ

เสนอขายหลกัทรพัยต์ามขอ้ 6.4 
หุน้สามญั จ านวน ______________ หุน้ ในราคาหุน้ละ _____ บาท __________________ บาท 
(หกั) คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญั __________________ บาท 
จ านวนเงินคา่หุน้สามญัที่บรษัิทฯ จะไดร้บั __________________ บาท 
จ านวนเงินคา่หุน้สามญัที่บรษัิทฯ จะไดร้บัตอ่หุน้ __________________ บาท 

 

 6.4 ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย ์ 
 คา่ใชจ้่ายในการเสนอขายหุน้สามญัของบรษัิทฯ (ไมร่วมภาษีมลูคา่เพิ่ม) 
คา่ธรรมเนียมค าขออนญุาตเสนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ __________________ บาท 
คา่ธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอ้มลูการเสนอขายหุน้ __________________ บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดทะเบียน __________________ บาท 



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  

 

ส่วนท่ี 3.6 หนา้ 3 

คา่ธรรมเนียมการขออนญุาตใหร้บัหลกัทรพัยเ์ป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน * __________________ บาท 
คา่ธรรมเนียมแรกเขา้ของการเป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน * __________________ บาท 
คา่ธรรมเนียมการจดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยโ์ดยประมาณ __________________ บาท 
คา่พิมพห์นงัสอืชีช้วน ใบจองซือ้หุน้สามญั และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ __________________ บาท 
คา่ใชจ้่ายอื่นๆ ** โดยประมาณ __________________ บาท 
รวมคา่ใชจ้่ายทัง้สิน้ โดยประมาณ __________________ บาท 
หมายเหต ุ  *  ไมร่วมคา่ธรรมเนียมรายปี 

 **  คา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ รวมถึง คา่ธรรมเนียมที่ปรกึษาทางการเงิน คา่ที่ปรกึษากฎหมาย  
คา่ตอบแทนนายทะเบียนหลกัทรพัย ์คา่โฆษณาประชาสมัพนัธ ์และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ  
ที่เก่ียวขอ้งกบัการเสนอขายหลกัทรพัยใ์นครัง้นี ้เป็นตน้ 

 
 6.5 วิธีการขอรับหนังสือชีช้วนและใบจองซือ้หลักทรัพย ์
  6.5.1 ส าหรับบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ และส านกังานของผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ ตัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาจองซือ้  

 
  6.5.2 ส าหรับผู้ลงทุนสถาบัน  
   สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ ตัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึง        
วนัสิน้สดุระยะเวลาจองซือ้  
 
  6.5.3 ส าหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ [และส านกังานของผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ] ตัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาจองซือ้  

 
6.5.4 ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  

สามารถติดต่อขอรบัหนงัสือชีช้วนและใบจองซือ้หุน้สามญัไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ [และส านกังานของผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ภายในเวลา ______ ในวนัท าการ] ตัง้แต่วนัที่หนงัสือชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัจนถึงวนัสิน้สดุ
ระยะเวลาจองซือ้  
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 ทัง้นี ้บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ผูล้งทุนสถาบัน ผูม้ีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย สามารถดาวนโ์หลดหนงัสือชีช้วนซึ่งมีขอ้มลูไม่แตกต่างจากหนงัสือชีช้วนที่ยื่น
ต่อส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยเ์พื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้สามญัครัง้นีไ้ดก้่อน  
ท าการจองซือ้จากเว็บไซต ์www.sec.or.th 

 
 6.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

การจดัสรรหุน้สามญัของบรษัิทฯ ที่เสนอขายในครัง้นี ้แบง่การจดัสรรออกเป็น___ สว่น ไดแ้ก่      
นอกจากนี ้การจดัสรรหุน้สามญัจะอยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑด์งันี ้
(1) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั

การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 จะไมจ่ดัสรรหุน้สามญัที่เสนอขายใหแ้ก่ตนเอง ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่ร่วมจัดจ าหน่าย 
กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคมุ ของตนเองและของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่รว่มจดัจ าหน่าย และผูท้ี่
เก่ียวขอ้งของบคุคลเหลา่นัน้ รวมทัง้บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเองและของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยท์ี่รว่มจดัจ าหน่าย รวมถึง
บรษัิทยอ่ยของบรษัิทฯ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี ทธ. 27/2559 เรือ่ง หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการในการจดั
จ าหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่  8 กรกฎาคม 2559 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และจะจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลที่มี
ความสมัพันธ์กับบริษัทฯ ซึ่งไดแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ ผูม้ีอ  านาจควบคุม บริษัทใหญ่ของบริษัทฯ และผูท้ี่
เก่ียวขอ้ง รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบคุคลดงักล่าว ในจ านวนไม่เกินกว่าอตัราที่ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากับ 
ตลาดทนุ ที่ ทจ. 40/2557 เรือ่ง การจ าหนา่ยหลกัทรพัยท์ี่ออกใหมป่ระเภทหุน้และใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุน้ของบริษัทที่ออก
ตราสารทนุ ลงวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2557 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) เวน้แตเ่ป็นการจดัสรรหุน้สามญัที่เหลอืจากการจองซือ้ของ
ผูจ้องซือ้ทัง้หมด     

(2) ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะไมจ่ดัสรรหุน้สามญั
ที่เสนอขายใหผู้จ้องซือ้รายใดรายหนึ่ง หากการจัดสรรดงักลา่วท าใหห้รืออาจเป็นผลใหเ้ป็นการกระท าการขดัต่อกฎหมายหรือ
ระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ หรอืจะเป็นผลใหต้อ้งด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ตอ้งด าเนินการตามกฎระเบียบที่เก่ียวขอ้งกบัการ
ออกและเสนอขายหลกัทรพัย ์หรือบทบัญญัติอื่นใดภายใตก้ฎหมายไทย หรือไม่เ ป็นไปตามวิธีการ หลกัเกณฑ ์และเง่ือนไข 
ที่ก าหนดไวใ้นสว่นท่ี 3 นี ้ 

(3) ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสิทธ์ิที่จะใชดุ้ลยพินิจ
เปลี่ยนแปลงจ านวนหุน้สามญัที่จดัสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรใหแ้ก่บคุคลตามดลุยพินิจของ 

ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์ ในสว่นของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายเพิ่มเติม หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามีหุน้
เหลือจากการจัดสรรในส่วนของผู้ลงทุนสถาบัน หรือในกรณีกลับกัน อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่ ผู้ลงทุนสถาบันเพิ่มเติม  
หากพิจารณาแลว้เห็นว่ามีหุน้เหลือจากการจัดสรรในส่วนของบุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ในส่วนของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย ทัง้นี ้เพื่อใหก้ารเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นีป้ระสบความส าเรจ็สงูสดุ 

การจดัสรรหุน้สามญัในครัง้นีเ้ป็นการปฏิบตัิเพื่อใหส้อดคลอ้งกับคณุสมบตัิที่ก าหนดตาม  [ขอ้ 4(3) [กรณีประกอบ
ธุรกิจทั่วไป] / ขอ้ 9(1) [กรณี Holding Company]] เรื่อง การกระจายการถือหุน้รายย่อย ภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรบัหุน้สามญัหรือหุน้บรุิมสิทธิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบียน พ.ศ. 2558 ลงวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2558 (รวมทัง้
ที่มีการแกไ้ขเพิ่มเติม) /  [ขอ้ 4(3) [กรณีประกอบธุรกิจทั่วไป] / ขอ้ 6(1) [กรณี Holding Company]] เรื่อง การกระจายการถือหุน้
รายย่อย ภายใตข้อ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การรบัหลกัทรพัยจ์ดทะเบียน การเปิดเผยสารสนเทศ และการ
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เพิกถอนหลกัทรพัยจ์ดทะเบียนใน “ตลาดหลกัทรพัย ์เอ็ม เอ ไอ” พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 11 กรกฎาคม 2560 (รวมทัง้ที่มีการแกไ้ข
เพิ่มเติม) 

 
 6.6.1 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย ์

การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์ใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2 โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใด และ/หรอื ในจ านวนมากนอ้ยเทา่ใดก็ได ้หรอืจะปฏิเสธการจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บคุคลใด
ก็ได ้ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จัดสรรใหแ้ก่บุคคลตามดุลยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยจ์ะมีจ านวนขัน้ต ่า _____ หุน้ และเพิ่มเป็น
จ านวนทวีคณูของ 100 หุน้ 

หากยอดการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้ที่เป็นบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย์ครบตาม
จ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผู้จัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.6.2 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่ผู้ลงทุนสถาบนั  
 การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูล้งทนุสถาบนัใหอ้ยู่ในดลุยพินิจของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ

จ าหนา่ยตามทีร่ะบไุวใ้นขอ้ 6.2.1   โดยจะจดัสรรใหแ้ก่บคุคลใด และ/หรือ ในจ านวนมากนอ้ยเท่าใดก็ได ้หรือจะปฏิเสธการจดัสรร
หุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลใดก็ได ้ทัง้นี ้จ านวนหุน้ที่จัดสรรใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนัจะมีจ านวนขัน้ต ่า _____ หุน้ และเพิ่มเป็นจ านวน
ทวีคณูของ 100 หุน้ 

 หากยอดจองซือ้หุน้สามญัของผูล้งทนุสถาบนัครบตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  

 
6.6.3 วิธีการจดัสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  
 ทีป่ระชมุคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ที่ _____ เมื่อวนัท่ี __________ มีมติจดัสรรหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน _____ 

หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคณุของบริษัทฯ และมอบหมายใหป้ระธานเจา้หนา้ที่บริหาร หรือบคุคลที่ไดร้บัมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการจัดสรรหุน้สามญั โดยจะท าการจัดสรรหุน้สามญัใหแ้ก่บุคคลที่มีลกัษณะการอุปการคุณ
เป็นไปตามที่ไดร้บัอนุมตัิในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยจ านวนหุน้ที่จัดสรรใหแ้ก่ผูม้ีอุปการคุณของบริษัทจะมีจ านวน 
ขัน้ต ่า_____หุน้ และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุน้ 

 หากยอดจองซือ้หุ้นสามัญของผู้จองซือ้ที่เป็นผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ ครบตามจ านวนที่ก าหนดแลว้ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

 
6.6.4 วิธีการจัดสรรหลักทรัพยใ์ห้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย  
 ที่ประชุม[ผูถื้อหุน้สามัญประจ าปี __________/วิสามัญผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ __________] เมื่อวันที่ __________ 

 มีมติจดัสรรหุน้สามญัจ านวนไม่เกิน _____ หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
โดยมอบหมายใหป้ระธานเจ้าหนา้ที่บริหาร หรือบุคคลที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการจัดสรรหุน้
สามญัใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยจ านวนหุน้ที่จดัสรรใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้ริหาร และ
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พนกังานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยฯ จะมีจ านวน ขัน้ต ่า _____หุน้ และเพิ่มเป็นทวีคณูของ 100 หุน้ และจะเป็นราคาเสนอขาย
เดียวกันกบัราคาเสนอขายหุน้สามญัที่บริษัทฯ จัดสรรต่อประชาชนทั่วไป  ทัง้นี ้ในกรณีที่มีหุน้สามญัของบริษัทฯ เหลือจากการ
จดัสรรใหแ้ก่ กรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย บรษัิทฯ จะน าหุน้ท่ีเหลอืดงักลา่วไปจดัสรรเพื่อเสนอขาย
ตอ่ประชาชนทั่วไปตอ่ไป 

 หากยอดจองซือ้หุน้สามญัของกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย ครบตามจ านวนที่
ก าหนดแลว้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ขอสงวนสทิธ์ิในการปิดรบัจองซือ้หุน้สามญัก่อนครบก าหนดระยะเวลาการจองซือ้  

 ทั้งนี ้ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญในครั้งนี ้ จ านวนไม่เกิน_____หุ้น  
มีรายละเอียด ดงันี ้

ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต าแหนง่ บรษัิท 
จ านวนหุน้ท่ีไดร้บั
การจดัสรรสงูสดุ 
ไมเ่กิน (หุน้) 

รอ้ยละของจ านวน
หุน้ออกใหม ่
ที่เสนอขาย 

      
      
      

หมายเหต ุ:  ผูบ้รหิารและพนกังานใหร้ะบเุฉพาะรายที่ไดร้บัจดัสรรหุน้สามญัเกินกว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนหุน้สามญัที่เสนอขาย
 ในครัง้นี ้

 ทัง้นี ้หุน้สามญัส่วนที่เหลือจากความตอ้งการของบคุคลตามขอ้ 6.6.1- 6.6.4 ใหจ้ัดสรรตามดุลยพินิจของ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 
 
 6.7 วันและวธีิการจอง และการช าระเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์
  6.7.1 ส าหรับบุคคลตามดุลยพนิิจของผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย ์

เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่ผูจ้องซือ้จะท าการจองซือ้  
ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยจ์ะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ต ่าจ านวน _____หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัใหถู้กตอ้งครบถว้นและชัดเจนพรอ้มลงลายมือช่ือ  
หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  
(ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้แลว้แตก่รณี ดงันี  ้

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ เป็น 

บตัรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกัพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณี
ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครอง 
(บิดา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
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และ/หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครอง 
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุน้สามญัไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาตติา่งดา้ว 
ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้

เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุน้สามญัไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย) 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
ส าเนาหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ   
ส าเนาหนงัสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่น 
ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ  (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือรับรองความถกูตอ้ง ท าการ
รบัรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรอืผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถูกตอ้ง ท าการรบัรองลายมือชื่อและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public 
หรอืหนว่ยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้  

  วิธีการจองซือ้ 

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอยีดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy)  
กรณีผู้จองซื ้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียน  

ในประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือเปิดบญัชีอื่น ๆ กบัผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกัน
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และไดผ้่านขัน้ตอน
การรูจ้ักลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกับลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการ
จดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 
กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
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ระบใุนขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้แลว้ ผูจ้องซือ้ดงักลา่วจะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือ เพื่อใช้
เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัด
จ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้ โดยไมต่อ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ 
เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุ้นสามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) 
ประกอบการจองซือ้ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1  หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้ นอกจากนี ้
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบุ
ในขอ้ 6.2.2  ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุหรือหนังสือรบัรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ 
เอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer 
Due Diligence : KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  
ที่อยูน่อกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้ประสงคท์ี่จะรบัการจัดสรรหุน้สามัญไวใ้นบัญชีบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์ 
ผูจ้องซือ้จะต้องกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่บริษัท ศูนยร์ับฝากหลักทรพัย ์  )ประเทศไทย  (จ ากัด  )   
“ศูนยรั์บฝากหลักทรัพย ์(”ก าหนด พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้   ทัง้นี ้หาก
ปรากฏขอ้บง่ชีว้า่ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และ 
ไดร้บัทราบเง่ือนไขการรบัใบหุน้ตามที่ระบขุา้งตน้แลว้  

(2) การจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์(Online)  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย

ตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1  หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 และ 
ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC / CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย
การจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) กบัผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการจองซือ้แลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1  และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ดงักลา่วจะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลนเ์พื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้โดยใชชื้่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password Login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้ึกษาและเขา้ใจขอ้มลูเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัในหนงัสือชีช้วนหรือ



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  
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เอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทนุ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือ   
ชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ก่อนการสง่ค าสั่งจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน ์(Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสาร   
ใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์
(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยดงักลา่ว 

ในการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้จะตอ้งด าเนินการจองซือ้ด้วยตนเองและไม่เปิดเผยช่ือผูใ้ช ้
(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนผูจ้องซือ้ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มี
หนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งส าหรบัการจองซือ้ผา่นระบบออนไลนข์องผูจ้องซือ้ดงักลา่ว 

(3) การจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ที่ผูแ้นะน าการลงทุน หรือ  Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บันทึกเทปได ้โดย  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี ่มีบ ัญชีซื อ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และไดผ้่านขัน้ตอนการ
รูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) 
และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่จะท าการ
จองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษีบคุคล
อเมรกินั (U.S.Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดั
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 
6.2.2  ที่จะท าการจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์
(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยดงักลา่ว โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักลา่ว  
จะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได้ โดย  
ผูจ้องซือ้ไมต่อ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ 
ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น ขอ้ 6. 2.1 หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 และผูจ้องซือ้ผา่นผูแ้นะน าการลงทนุดงักลา่ว จะตอ้งปฏิบตัิ ดงันี ้

 ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 
6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใชช้  าระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือที่เรียกว่า 
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กบัผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยดงักลา่ว หรอืช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ  



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  
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 ผูจ้องซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ  
ในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทนุ และยินยอม
ผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่ว 

 เมื่อผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น 
ขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผ่าน
ทางโทรศพัทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะน าการลงทุนดงักล่าวตอ้งบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่าย หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายดงักล่าว โดยระบบจะแสดงขอ้มูลการจองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทปไดต้ามที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แตล่ะรายก าหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

 ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 
6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ตอ้งแจง้การจดัสรรจ านวนหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้
ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป โดยระบจุ านวนหุน้สามญัที่จดัสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินท่ีตอ้งช าระ การฝากหุน้สามญั วิธีการ
และวนัที่ตอ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการเสนอขายหุน้สามญัในหนงัสือชีช้วนหรือ
เอกสารสรุปขอ้มูลส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่าย หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายดงักล่าว หรือจากหนังสือชีช้วนผ่านเว็บไซตข์องส านักงาน ก.ล.ต. ที่ 
www.sec.or.th 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศัพท ์
บนัทกึเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละรายก าหนด
เพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิตา่ง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 
ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 
การจองซือ้โดย
กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพทบ์นัทึกเทป 

    
    

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยแ์ตล่ะราย 

  (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้  ที่ราคา _________ บาทต่อหุน้ โดยวิธี
ช าระเงิน มีดงันี ้

  กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยเช็คบคุคล 
หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์
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 ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 
โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัที่    แตต่อ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและ
หนงัสอืชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้ 

 (ในกรณีที่ช  าระคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก 
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ) 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน หรือช าระผา่น Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 
 ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 

 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจ านวนเงิน  
ค่าจองซื ้อหุ้นสามัญ (จ านวนเงินที่ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 และ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ไดร้บัตอ้งเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

 (ง) ผูจ้องซือ้ที่ช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS) เช็คบุคคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์หรือช าระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟท ์ใหโ้อนเงินคา่จองซือ้ หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชีจองซือ้หุน้สามญัที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แต่ละ
รายก าหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้  

 (จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการช าระค่า
จองซือ้หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น 
ขอ้ 6.2.1 หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 ตัง้แต่เวลา _________-_________น. หรือภายใน
เวลาท าการของแต่ละส านกังานนัน้ ของวนัที่_________-_________โดยในการจองซือ้เจา้หนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรือ
ประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ ยกเวน้ผูจ้องซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) และ
ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทปที่ช าระคา่จองซือ้ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรอื ATS) ซึง่ผูจ้องซือ้
ไมต่อ้งน าสง่ใบจองซือ้หรอืเอกสารประกอบการจองซือ้ 

 (ฉ) ผูจ้องซือ้ซึง่เป็นบคุคลตามดลุยพินิจของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์จะตอ้งกรอกใบจองซือ้แยกตา่งหากจาก
บคุคลที่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัในฐานะผูม้ีอปุการคณุของบรษัิทฯ  

(ช) ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 จะน าเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้หุน้
ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 แตล่ะรายก าหนด เพื่อเรยีกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายที่ธนาคารไม่สามารถ
เรยีกเก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์ดจ้ากการเรียกเก็บเงิน  

 (ซ) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ 
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2 มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้
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 (ฌ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร  ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยช่ือของเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุ
การรบัเงินคืนคา่จองซือ้โดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารได)้ 

(ญ)  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื ้อหรือผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่งไม่ด  าเนินการช าระ
เงินภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แตเ่พียงผูเ้ดียว  

 (ฎ) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุน้สามัญใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข  
ที่ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย 
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2  แตล่ะรายอาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตน 
 
 6.7.2 ส าหรับผู้ลงทุนสถาบนั  

  เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 ผูจ้องซือ้ประเภทผูล้งทนุสถาบนัจะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ต ่าจ านวน ______หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ านวนทวีคณูของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัใหถ้กูตอ้งครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือโดย
ผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการ  
จองซือ้ดงันี ้

   ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
  ส าเนาหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

  ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ   
 ส าเนาหนงัสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบุคคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่น     
ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท าการ
รบัรองลายมือช่ือของผูจ้ดัท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถกูตอ้งของเอกสาร และใหเ้จา้หนา้ที่ของสถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย  
ในประเทศที่เอกสารไดจ้ดัท าหรอืรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้  
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 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจใหผู้ด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian) เป็นผูด้  าเนินการ 
 จองซือ้แทน 

 ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์
ด าเนินการจองซือ้แทน พรอ้มแนบส าเนาเอกสารของผูม้อบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วใหเ้ป็นไปตามประเภทของผูจ้องซือ้ที่ระบุ
ไวข้า้งตน้ (แลว้แตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วตอ้งลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามแทนผูจ้องซือ้หรือผูด้แูลรกัษา
ผลประโยชน ์(แลว้แต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบุคคล (ถา้มี)  และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว 
หรอืส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนามแทนผูด้แูลรกัษาผลประโยชน ์(Custodian)  พรอ้มรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง 

(ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่ส  านกังานของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้คือตัง้แตเ่วลา_________-_________น. ของวนัท่ี _________-_________  

(ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินค่าจองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ที่ราคา_______บาทต่อหุน้ โดยวิธีช าระ
เงินมีดงันี ้ 

  กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยเช็คบคุคล 
หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์

 ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 
โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งลงวนัที่ไม่เกินวนัที่____________แต่ตอ้งหลงัจากวนัที่แบบแสดงรายการขอ้มลู
และหนงัสอืชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้  

 (ในกรณีที่ช  าระคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก 
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ) 

 กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 
 ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 

 ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้ตอ้งรบัผิดชอบค่าใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมทัง้หมด (ถา้มี) รวมถึงค่าธรรมเนียมการโอน
และ/หรอืคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงิน (จ านวนเงินที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย 
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 ไดร้บัตอ้งเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

(ง) ผูจ้องซือ้ที่ช  าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (Bahtnet) เช็คบุคคล  
แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟท ์ใหโ้อนเงินค่าจองซือ้ 
หรือขีดครอ่มและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชีจองซือ้หุน้ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 
ก าหนด ซึง่ผูจ้องซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยดงักลา่ว  

(จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการช าระค่าจองซือ้
หุน้สามญัในขอ้ (ค)  มายื่นความจ านงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 
ตัง้แต่เวลา_________-_________น. หรือภายในเวลาท าการของแต่ละส านกังานนัน้ ของวนัที่ _________-_________โดยในการ
จองซือ้เจา้หนา้ที่ท่ีรบัจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรอืประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  
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(ฉ) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้
ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผูจ้อง
ซือ้ที่ด  าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

 (ช) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 6.2.1 จะน าเช็คบุคคล  
แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุ
ไวใ้นขอ้ 6.2.1 แตล่ะรายก าหนด เพื่อเรยีกเก็บเงิน และจะตดัสทิธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายที่ธนาคารไม่สามารถเรียก
เก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์ดจ้ากการเรยีกเก็บเงิน 

(ซ)   ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื อ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่งไม่ด  าเนินการช าระ
เงินภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แตเ่พียงผูเ้ดียว   

(ฌ) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุน้สามัญใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข       
ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แตล่ะรายอาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตน 

 
 6.7.3 ส าหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ  

  เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่ผูจ้องซือ้จะท าการจองซือ้  
ผูจ้องซือ้ประเภทผูม้ีอปุการคณุของบรษัิทฯ จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ต ่าจ านวน______หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100 
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมือช่ือ  
หากผูจ้องซือ้เป็นนิติบุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนามโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล  
(ถา้มี) ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

   ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่ เป็น

บตัรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณี
ผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่ยงัไม่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผูป้กครอง 
(บิดา/มารดา หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นท่ีผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครองลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 
และ/หรือ กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยาวท์ี่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะตอ้งแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุอง
ผูเ้ยาวแ์ละของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือผูแ้ทนโดยชอบธรรม) และส าเนาทะเบียนบา้นที่ผูเ้ยาวอ์าศยัอยู่ พรอ้มใหผู้ป้กครอง  
ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง และค ายินยอมของผูป้กครอง (บิดา/มารดา หรือ ผูแ้ทนโดยชอบธรรม) รวมทัง้หลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุน้สามญัไดถ้กูตอ้งตามกฎหมาย) 

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 
 ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง (กรณีผูจ้องซือ้

เป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุน้สามญัไดโ้ดยถกูตอ้งตามกฎหมาย) 



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  

 

ส่วนท่ี 3.6 หนา้ 15 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  
 ส าเนาหนงัสอืรบัรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยท์ี่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พรอ้ม

ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) พรอ้มแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แลว้แต่กรณี) ของผูม้ีอ  านาจลงนามของ  
นิติบคุคลดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ผูจ้องซือ้ประเภทนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ   
 ส าเนาหนงัสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสือแสดงความเป็น 

นิติบคุคล (Affidavit) และหนงัสือแสดงรายช่ือผูม้ีอ  านาจลงนามพรอ้มตวัอย่างลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่น   
ใบจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งโดยผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถา้มี) 
พรอ้มแนบส าเนาใบต่างดา้ว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แลว้แต่กรณี)  ของผูม้ีอ  านาจลงนามของนิติบุคคล
ดงักลา่ว พรอ้มรบัรองส าเนาถกูตอ้ง 

 ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงลายมือช่ือรบัรองส าเนาถูกตอ้งแลว้ตอ้งไดร้บัการรบัรองลายมือช่ือโดย
เจา้หนา้ที่ Notary Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ  านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วไดจ้ดัท าหรือรบัรองความถกูต้อง ท าการ
รบัรองลายมือช่ือของผูจ้ัดท าหรือผูใ้หค้  ารบัรองความถูกตอ้งของเอกสาร และใหเ้จ้าหนา้ที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทย  
ในประเทศที่เอกสารไดจ้ัดท าหรือรบัรองความถกูตอ้ง ท าการรบัรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจา้หนา้ที่ Notary Public หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่ไดด้  าเนินการขา้งตน้ ซึง่ตอ้งมีอายไุมเ่กิน 6 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

วิธีการจองซือ้ 

(1)   การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

 กรณีผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยและต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนใน  
ประเทศไทยหรอืตา่งประเทศ เป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือเปิดบญัชีอื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2]  และไดผ้า่นขัน้ตอนการ
รูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) 
และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ] ที่จะ 
ท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไม่เกิน 2 ปีก่อนการจองซือ้  รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บ
ภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบั
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้แลว้  ผูจ้องซือ้ดงักล่าวจะต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือ  
เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือ
ผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้ โดยไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการ
จองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ 
เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุ้นสามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) 
ประกอบการจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้ 
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นอกจากนี ้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรบัรองกรณีนิติบุคคล และ/หรือ
เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบใุนเอกสารประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  
ที่อยูน่อกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์  
ผู้จองซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์มพรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ก าหนด พรอ้มลงนามรับรอง 
ความถกูตอ้งของขอ้มลู เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บง่ชีว้า่ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมริกนัตามกฎหมาย 
FATCA       ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเง่ือนไขการรบัใบหุน้ตามที่ระบขุา้งตน้แลว้  

 

(2) การจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์(Online)  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย

ตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] และ 
ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC / CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย
การจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการจองซือ้แลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1  [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลนเ์พื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้โดยใชชื้่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password Login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้ึกษาและเขา้ใจขอ้มลูเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัในหนงัสือชีช้วนหรือ
เอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทนุ และยินยอมผกูพนัตามหนงัสือ   
ชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ก่อนการสง่ค าสั่งจองซือ้
ผ่านระบบออนไลน ์(Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสาร   
ใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์
(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ย] ดงักลา่ว 
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ในการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้จะตอ้งด าเนินการจองซือ้ดว้ยตนเองและไม่เปิดเผยช่ือผูใ้ช ้
(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนผูจ้องซือ้ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มี
หนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งส าหรบัการจองซือ้ผา่นระบบออนไลนข์องผูจ้องซือ้ดงักลา่ว 

(3) การจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ที่ผูแ้นะน าการลงทุน หรือ  Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บันทึกเทปได ้โดย  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี ่มีบ ัญชีซื อ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] และไดผ้า่นขัน้ตอนการ
รูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) 
และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ] ที่จะ 
ท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษี
บคุคลอเมริกนั (U.S.Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัด
จ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของ
หลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย [และผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่าย] ดงักลา่ว โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย] ดงักลา่วจะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตน
ของผู้จองซือ้ได้  โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นข้อ 6.2.1 
[หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] และผูจ้องซือ้ผ่านผูแ้นะน าการลงทุนดงักล่าว จะตอ้ง
ปฏิบตัิ ดงันี ้

 ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น     
ขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้  6.2.2] ตอ้งตรวจสอบตัวตนของผูจ้องซือ้ผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใชช้  าระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือ 
ที่เรยีกวา่ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย [หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ย] ดงักลา่ว หรอืช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ  

 ผูจ้องซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ  
ในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทนุ และยินยอม
ผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่ว 

 เมื่อผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น 
ขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ไดร้บัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผา่น
ทางโทรศพัทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะน าการลงทุนดงักล่าวตอ้งบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
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รบัประกันการจ าหน่าย [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย] ดงักลา่ว โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทปไดต้ามที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] แตล่ะรายก าหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 

 ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น     
ขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ตอ้งแจง้การจัดสรรจ านวนหุน้สามญัใหแ้ก่ 
ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุน้สามัญที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าระ การฝาก 
หุน้สามญั วิธีการและวนัที่ตอ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัใน
หนงัสอืชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย] ดงักลา่ว หรอืจากหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซตข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศัพท ์
บนัทกึเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] แต่ละรายก าหนด
เพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิตา่ง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 
ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 
การจองซือ้โดย
กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพทบ์นัทึกเทป 

    
    

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยแ์ตล่ะราย 

 (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ที่ราคา_______บาทต่อหุน้  โดยวิธีช าระ
เงินมีดงันี ้ 

  กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยเช็คบคุคล 
หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์

  ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 
โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัที่    แตต่อ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและ
หนงัสอืชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้    

  (ในกรณีที่ช  าระคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก 
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ) 

  กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 
  ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 
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  ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัภาระคา่ใชจ้่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถา้มี) ต่างหากจากจ านวนค่าจอง
ซือ้หุน้สามญั (จ านวนเงินที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ไดร้บัตอ้งเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

 (ง) ผูจ้องซือ้ที่ช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS)  เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟท ์หรือช าระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบุคคล 
แคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟท ์ใหโ้อนเงินคา่จองซือ้ หรอืขีดครอ่มและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชี จองซือ้หุน้สามญัที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2]  
แต่ละรายก าหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บัญชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่ผูจ้องซือ้ประสงค ์
จะจองซือ้   

  (จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการช าระค่าจองซือ้ 
หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้  6.2.1  
[หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้  6.2.2] ตัง้แต่เวลา_________-_________น. หรือภายในเวลา    
ท าการของแต่ละส านักงานนัน้ ของวันที่_________-_________โดยในการจองซือ้เจ้าหนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรือ
ประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 (ฉ) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ 
ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] จะน าเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทข์องผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้

หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] แต่ละรายก าหนด เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายที่ธนาคาร 

ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์ดจ้ากการเรยีกเก็บเงิน  

 (ซ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยช่ือของเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุ
การรบัเงินคืนคา่จองซือ้โดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารได)้ 

(ฌ)  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้หรือผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่งไม่ด  าเนินการช าระ
เงินภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แตเ่พียงผูเ้ดียว  

 (ญ) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุน้สามัญใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข  
ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] อาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตน 
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 6.7.4 ส าหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 
  เวน้แต่จะไดร้บัแจง้การเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นจากผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย

ตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่ผูจ้องซือ้จะท าการจองซือ้  
ผูจ้องซือ้ประเภทกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังานของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย จะตอ้งปฏิบตัิตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

(ก) ผูจ้องซือ้จะตอ้งจองซือ้หุน้สามญัขัน้ต ่าจ านวน______หุน้ และจะตอ้งเพิ่มเป็นจ านวนทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สามญัใหถู้กตอ้ง ครบถว้นและชดัเจนพรอ้มลงลายมือช่ือ  
ทัง้นี ้ผูจ้องซือ้จะตอ้งแนบเอกสารประกอบการจองซือ้ ดงันี ้

   ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 
   ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถูกตอ้ง หรือในกรณีที่เป็น

บตัรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพใหแ้นบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนดังกล่าวและส าเนาทะเบียนบา้นที่มีเลขประจ าตัว
ประชาชน 13 หลกั หรอืส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

 ผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งดา้ว 
 ส าเนาใบตา่งดา้วหรอืหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

วิธีการจองซือ้ 

(1) การจองซือ้โดยวิธีกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ (Hard Copy) 

 กรณีผูจ้องซือ้ประเภทบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยและต่างดา้ว เป็นผูท้ี่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือ
เปิดบญัชีอื่น ๆ กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2]  และไดผ้า่นขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know 
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความ
เสี่ยง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้  รวมทัง้ ไดจ้ดัท า
แบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ยการจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign 
Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือ
ผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2 ]  ที่จะท าการจองซือ้แลว้  ผู้จองซือ้ดังกล่าวจะตอ้งกรอก
รายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้และลงลายมือช่ือ เพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุน้สามญั ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการ
จองซือ้ โดยไมต่อ้งแนบเอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากไม่เป็นไปตามเง่ือนไขที่กลา่วขา้งตน้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรายละเอียดในเอกสารใบจองซือ้ 
เพื่อใช้เป็นหลกัฐานในการจองซือ้หุ้นสามัญ และแนบแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) 
ประกอบการจองซือ้ ใหถ้กูตอ้ง ครบถว้นและชดัเจน พรอ้มลงลายมือช่ือผูจ้องซือ้ใหแ้ก่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้ 
นอกจากนี ้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ขอสงวนสทิธ์ิท่ีจะขอเอกสารประกอบการจองซือ้เพ่ิมเติมจากผูจ้องซือ้ รวมถึงเอกสารดงัตอ่ไปนี ้ 
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(1) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ และ/หรือเอกสารอื่นๆ  ตามที่ระบุในเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ พรอ้มลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้ง  

(2) เอกสารตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC/CDD)  

(3) แบบสอบถามเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยการจัดเก็บภาษีบุคคลอเมริกัน (U.S Person)  
ที่อยูน่อกประเทศสหรฐัอเมรกิา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) 

นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญไว้ในบัญชีบริษัทผู้ออกหลักทรัพย ์  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามที่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด พรอ้มลงนามรบัรองความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้  ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บ่งชีว้่า ผูจ้องซือ้เป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย 
FATCA       ผูจ้องซือ้ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเง่ือนไขการรบัใบหุน้ตามที่ระบขุา้งตน้แลว้  

(2) การจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์(Online)  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผา่นช่องทางเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย

ตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูท้ี่มีบัญชีซือ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับ ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] และ 
ไดผ้่านขัน้ตอนการรูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due 
Diligence: KYC / CDD) และไดด้  าเนินการจดัท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กบัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปีก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายว่าดว้ย
การจดัเก็บภาษีบคุคลอเมริกนั (U.S. Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : 
FATCA) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่จะท าการจองซือ้แลว้ โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.1  [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลนเ์พื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ได ้โดยใชชื้่อผูใ้ช ้(Username) และรหสัผ่าน 
(Password Login) และผูจ้องซือ้ตอ้งยืนยนัว่าไดศ้ึกษาและเขา้ใจขอ้มลูเกี่ยวกบัการเสนอขายหุน้สามญัในหนงัสือชีช้วนหรือ
เอกสารสรุปขอ้มูลส าคัญของหลกัทรัพย์ (Executive Summary) ยอมรับความเสี่ยงในการลงทุน และยินยอมผูกพันตาม 
หนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่วเป็นที่เรียบรอ้ยแลว้ก่อนการสง่ค าสั่ง
จองซือ้ผ่านระบบออนไลน ์(Online) โดยผูจ้องซือ้ไม่ตอ้งกรอกขอ้มลูและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถึงไม่ตอ้งแนบ
เอกสารใด ๆ ประกอบการจองซือ้ ทั้งนี ้ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัด
จ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของ
หลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย [และผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย] ดงักลา่ว 

ในการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน ์ผูจ้องซือ้จะตอ้งด าเนินการจองซือ้ดว้ยตนเองและไม่เปิดเผยช่ือผูใ้ช ้
(User Name) และรหสัผ่าน (Password Login) ใหแ้ก่ผูใ้ดเพื่อด าเนินการจองซือ้แทนผูจ้องซือ้ และผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่มี
หนา้ที่ตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งส าหรบัการจองซือ้ผา่นระบบออนไลนข์องผูจ้องซือ้ดงักลา่ว 
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(3) การจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทกึเทป  
ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านเจา้หนา้ที่ผูแ้นะน าการลงทุน หรือ  Investment Consultant (IC) ของ

ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] เฉพาะรายที่เปิดรบัจองซือ้ผา่นทางโทรศพัทบ์นัทึกเทป โดยยืนยนัการจองซือ้ผ่านโทรศพัท์บันทึกเทปได ้โดย  
ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผู ้ที ่มีบ ัญชีซื อ้ขายหลกัทรพัยห์รือบัญชีประเภทอื่น ๆ กับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1  [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] และไดผ้า่นขัน้ตอนการ
รูจ้กัลกูคา้และตรวจสอบเพื่อทราบขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบัลกูคา้ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC / CDD) 
และไดด้  าเนินการจัดท าแบบประเมินความสามารถในการรบัความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่จะ 
ท าการจองซือ้ ในช่วงระยะเวลาไมเ่กิน 2 ปี ก่อนการจองซือ้ รวมทัง้ไดจ้ดัท าแบบสอบถามเก่ียวกบักฎหมายวา่ดว้ยการจดัเก็บภาษี
บคุคลอเมริกนั (U.S.Person) ที่อยู่นอกประเทศสหรฐัอเมริกา (Foreign Account Tax Compliance Act : FATCA) กบัผูจ้ดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้น
ขอ้ 6.2.2]  ที่จะท าการจองซือ้แลว้ ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.1 [และ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ดงักลา่วจะจดัใหม้ีหนงัสือชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญั
ของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ในเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและ
รบัประกนัการจ าหน่าย] ดงักลา่ว โดยผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการ
จ าหน่าย] ดงักลา่วจะท าการควบคมุดแูลการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัทบ์นัทึกเทปเพื่อใหร้ดักุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตวัตน
ของผู้จองซือ้ได้  โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องกรอกข้อมูลและลงนามในใบจองซือ้ (Hard Copy)  รวมถึงไม่ตอ้งแนบเอกสารใด ๆ 
ประกอบการจองซือ้ ในการนี ้ ผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 
[หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] และผูจ้องซือ้ผ่านผูแ้นะน าการลงทุนดงักล่าว จะตอ้ง
ปฏิบตัิ ดงันี ้

 ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น     
ขอ้ 6.2.1  [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ตอ้งตรวจสอบตวัตนของผูจ้องซือ้ผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป เช่น การสอบถามเลขประจ าตวัประชาชน วนัเดือนปีเกิด หรือธนาคารที่ใชช้  าระโดยวิธีโอนเงินอตัโนมตัิ (หรือ 
ที่เรยีกวา่ “Automatic Transfer System” หรอื “ATS”) กบัผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย [หรอืผูจ้ดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ย] ดงักลา่ว หรอืช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ  

 ผูจ้องซือ้ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้ศึกษาและเขา้ใจขอ้มูลเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ  
ในหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ยอมรบัความเสี่ยงในการลงทนุ และยินยอม
ผกูพนัตามหนงัสอืชีช้วนหรอืเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ดงักลา่ว 

 เมื่อผูแ้นะน าการลงทนุของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้น 
ขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ไดร้บัค ายืนยนัพรอ้มรายละเอียดการจองซือ้ผา่น
ทางโทรศพัทบ์ันทึกเทป ผูแ้นะน าการลงทุนดงักล่าวตอ้งบันทึกค าสั่งการจองซือ้ผ่านระบบของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกันการจ าหน่าย [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย] ดงักลา่ว โดยระบบจะแสดงขอ้มลูการจองซือ้ผ่านทาง
โทรศพัทบ์นัทกึเทป ช่ือผูแ้นะน าการลงทนุ วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ โดยผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์
บนัทกึเทปไดต้ามที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรอืผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] แตล่ะรายก าหนด ภายในระยะเวลาจองซือ้ 
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 ผูแ้นะน าการลงทุนของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้น     
ขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] ตอ้งแจง้การจัดสรรจ านวนหุน้สามญัใหแ้ก่ 
ผูจ้องซือ้ผ่านทางโทรศัพทบ์ันทึกเทป โดยระบุจ านวนหุน้สามัญที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จ านวนเงินที่ต้องช าระ การฝาก 
หุน้สามญั วิธีการและวนัที่ตอ้งช าระราคา และแจง้ใหท้ราบว่าผูจ้องซือ้สามารถศึกษาขอ้มลูเก่ียวกับการเสนอขายหุน้สามญัใน
หนงัสอืชีช้วนหรือเอกสารสรุปขอ้มลูส าคญัของหลกัทรพัย ์(Executive Summary) ผ่านเว็บไซตข์องผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย [หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย] ดงักลา่ว หรอืจากหนงัสือชีช้วนผ่านเว็บไซตข์องส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th 

อย่างไรก็ตาม หากผูจ้องซือ้ไม่สามารถด าเนินการจองซือ้ผ่านระบบออนไลนห์รือระบบโทรศัพท ์
บนัทกึเทปได ้ผูจ้องซือ้สามารถท าการจองซือ้ตามวิธีกรอกใบจองซือ้ (Hard Copy) ได ้

วิธีปฏิบตัิการจองซือ้ใหเ้ป็นไปตามรายละเอียดหรือขัน้ตอนที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนั
การจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] แต่ละรายก าหนด
เพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตนในภายหลงั 

 (ข) ผูจ้องซือ้สามารถจองซือ้ไดท้ี่สถานท่ีเปิดใหจ้องซือ้โดยวธีิตา่ง ๆ ดงันี ้

รายชื่อ 
ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพย ์

วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญ 
การจองซือ้โดย
กรอกใบจองซือ้ 

การจองซือ้ผ่าน
ระบบออนไลน ์

การจองซือ้ผ่านทาง
โทรศัพทบ์นัทึกเทป 

    
    

  หมายเหต ุ: ระยะเวลาการจองซือ้เป็นไปตามขอ้ก าหนดของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัยแ์ตล่ะราย 

 (ค) ผูจ้องซือ้ตอ้งช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ที่ราคา_______บาทต่อหุน้  โดยวิธีช าระ
เงินมีดงันี ้ 

  กรณีช าระดว้ยเช็คบคุคล หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยเช็คบคุคล 
หรอืแคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์

  ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 
โดยเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟท ์จะตอ้งลงวนัท่ีไมเ่กินวนัที่    แตต่อ้งหลงัจากวนัท่ีแบบแสดงรายการขอ้มลูและ
หนงัสอืชีช้วนมีผลใชบ้งัคบัแลว้    

  (ในกรณีที่ช าระคา่จองซือ้เป็นเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท ์จะตอ้งสามารถเรียกเก็บเงินไดจ้าก 
ส านกัหกับญัชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วนัท าการ) 

  กรณีช าระดว้ยการโอนเงิน หรอืช าระผา่น Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน 
  ช าระเงินคา่จองซือ้ตัง้แตเ่วลา_________  -____________น. ของวนัท่ี _________ _ -_____________ 

  ทัง้นี ้ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ร ับภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ต่างหากจากจ านวน  
คา่จองซือ้หุน้สามญั (จ านวนเงินท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหนา่ย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ไดร้บัตอ้งเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 

 (ง) ผูจ้องซือ้ที่ช าระเงินค่าจองซือ้ดว้ยการโอนเงิน การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic 
Transfer System หรือ ATS)  เช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็คหรือดร๊าฟท ์หรือช าระผ่าน Bill Payment ดว้ยการโอนเงิน เช็คบุคคล 
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แคชเชียรเ์ช็คหรอืดรา๊ฟท ์ใหโ้อนเงินคา่จองซือ้ หรอืขีดครอ่มและสั่งจ่ายเช็ค เขา้บญัชี จองซือ้หุน้สามญัที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] แตล่ะ
รายก าหนด ซึ่งผูจ้องซือ้สามารถสอบถามช่ือและเลขที่บญัชีจองซือ้ไดจ้ากผูจ้ดัการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] ที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะจองซือ้   

  (จ) ผูจ้องซือ้ตอ้งน าใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ในขอ้ (ก) พรอ้มหลกัฐานการช าระค่าจองซือ้ 
หุน้สามญัในขอ้ (ค) มายื่นความจ านงขอจองซือ้ไดท้ี่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้  6.2.1  
[หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุไวใ้นขอ้  6.2.2] ตัง้แต่เวลา_________-_________น. หรือภายในเวลา    
ท าการของแต่ละส านักงานนัน้ ของวันที่_________-_________โดยในการจองซือ้เจ้าหนา้ที่ที่รบัจองซือ้จะลงลายมือช่ือ หรือ
ประทบัตรารบัจองเพื่อเป็นหลกัฐานในการรบัจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ 

 (ฉ) ผูท้ี่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และไดช้ าระค่าจองซือ้ไวแ้ลว้ จะยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไม่ได ้ 
ทัง้นี ้ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] มีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ของผูจ้องซือ้ที่ด  าเนินการไมค่รบถว้นตามขอ้ (ก) – (จ) ได ้

(ช) ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] จะน าเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟท์ของผูจ้องซือ้ทกุรายเขา้บญัชีจองซือ้

หุน้ท่ีผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.1 [และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย
ตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 6.2.2] แต่ละรายก าหนด เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตดัสิทธิการจองซือ้หุน้สามญัของผูจ้องซือ้รายที่ธนาคาร 
ไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินตามเช็คบคุคล แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทไ์ดจ้ากการเรยีกเก็บเงิน  

 (ซ) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะรบัเงินคืนค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้องซือ้จะตอ้ง
แนบส าเนาสมุดบญัชีเงินฝากธนาคารหนา้แรกที่มีช่ือ เลขที่บญัชี ประเภทบญัชี ช่ือสาขา และเลขที่สาขา ซึ่งไดล้งนามรบัรอง
ส าเนาถกูตอ้ง โดยช่ือของเจา้ของบญัชีตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัผูจ้องซือ้เท่านัน้ (ในกรณีที่ใบจองซือ้ก าหนดใหผู้จ้องซือ้สามารถระบุ
การรบัเงินคืนคา่จองซือ้โดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารได)้ 

(ฌ)  ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 อาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
การจดัสรรหุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เนื่องจากไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื ้อหรือผูจ้องซือ้รายใดรายหนึ่งไม่ด  าเนินการช าระ
เงินภายในเวลาที่ก าหนด ทัง้นี ้การด าเนินการดงักล่าวจะอยู่ภายใตดุ้ลยพินิจของผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 แตเ่พียงผูเ้ดียว  

 (ญ) ขอ้ก าหนดอื่น ๆ เก่ียวกับการจองซือ้หุน้สามัญใหเ้ป็นไปตามรายละเอียด หรือขัน้ตอน หรือเง่ือนไข  
ที่ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.1 [หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายตามที่
ระบไุวใ้นขอ้ 6.2.2] อาจก าหนดเพิ่มเติมส าหรบัลกูคา้ของตน 

   
 6.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซือ้หลักทรัพยเ์กินกว่าจ านวนหลักทรัพยท์ี่เสนอขาย 

   ในกรณีที่มีการจองซือ้หุน้สามัญเกินกว่าจ านวนหุน้สามัญที่จัดสรรใหต้ามที่ระบุในขอ้ [●] สดัส่วนการเสนอขาย
หลกัทรพัย ์ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายตามที่ระบุในขอ้ 6.2.1 และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยตามที่ระบใุนขอ้ 6.2.2 จะด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการจดัสรรหลกัทรพัยใ์นขอ้ 6.6 ทัง้นี ้ส  าหรบัผูจ้องซือ้ที่ไม่ได้
รบัการจดัสรรหรอืไดร้บัจดัสรรนอ้ยกวา่จ านวนที่จองซือ้จะไดร้บัคืนเงินคา่จองซือ้ตามรายละเอียดในขอ้ 6.9 
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 6.9 วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หลักทรัพย ์ 

 6.9.1 กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ (ถา้มี) 
 ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายที่เป็น

ผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัรายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/
หรอืคา่เสยีหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูท้ี่จองซือ้ผา่นตนและที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัดงักลา่ว ตามที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภายใน
ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลกูคา้  
ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) 
หรอื 

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้
 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซือ้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้
 ในใบจองซือ้ หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั
ตามช่ือที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบไุวใ้น
ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยรายที่มีหนา้ที่คืนเงินคา่จองซือ้ จะคืนเงินคา่จองซือ้โดยวิธีโอน
เขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรอืบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้
โดยช่ือผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากเท่านัน้  ในกรณีที่ผูจ้องซือ้รายใดมิไดแ้นบส าเนาสมดุเงินฝากหนา้  
ที่มีช่ือผูจ้องซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝาก หรอืส าเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการบญัชี (Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนาม
รบัรองส าเนาถูกตอ้งมากบัใบจองซือ้ หรือในกรณีที่ผูจ้ัดจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ โดยวิธีการ  
โอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรอืบญัชีกระแสรายวนัท่ีเปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้อง
ซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตุใดก็ตาม ผูจ้ัดการการจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยรายทีม่ีหนา้ที่คืนเงินคา่จองซือ้ จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรือดร๊าฟทข์ีดครอ่ม
เฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดยสง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้  

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกรับคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ
ด าเนินการคืนเงินโดยโอนเขา้บัญชีเงินฝาก และด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบ
คา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรอืเช็คตา่งธนาคาร (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว  นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยรายที่มีหนา้ที่ตอ้งคืนเงินคา่จองซือ้แต่ไม่สามารถจดัสง่คืนได้
โดยถกูตอ้งภายในระยะเวลาดงักลา่ว จะตอ้งช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  โดยค านวณจากจ านวนเงิน 
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คา่จองซือ้หุน้สามญัที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้หุน้
แลว้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน       
ใบจองซือ้โดยถูกตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้แลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกรอ้งดอกเบีย้หรือ
คา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

 ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ ค  
ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักลา่ว 
เช่น ขอ้มูลช่ือ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มูลอื่น ๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ัดการ   
การจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และผู้จัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่ายดังกล่าวจะไม่รับผิดชอบต่อ  
ความเสยีหายใด ๆ ที่เกิดขึน้จากกรณีดงักลา่ว 
 
 6.9.2 กรณีที่ผู้จองซือ้ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจ านวนหุน้สามัญที่จองซือ้ 

 ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย รายที่เป็น
ผูร้บัจองซือ้หุน้สามัญจากผู้จองซือ้ที่ไดร้ับการจัดสรรหุ้นสามัญไม่ครบตามจ านวนที่จองซือ้รายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเงิน           
ค่าจองซือ้ในส่วนที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรโดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการจัดสรรหุน้ สามญั
ครบตามจ านวนที่จองซือ้ ตามที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภายในระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้ 

ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้ริการของ
ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 น าเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของลูกค้า  
ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) 
หรอื 

 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซือ้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารตามที่ระบุไว้
 ในใบจองซือ้ หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เช็คขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จองซือ้หุ้นสามัญ
ตามช่ือที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ และส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้น
ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลือกรบัคืนเงินค่าจองซือ้โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและ
รบัประกนัการจ าหนา่ย หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่ายรายที่มีหนา้ที่คืนเงินค่าจองซือ้ จะคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่
ไม่ไดร้บัการจัดสรรโดยวิธีโอนเขา้บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทบญัชีออมทรพัย ์หรือบัญชีกระแสรายวนัที่เปิดไวก้ับธนาคาร
พาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ โดยช่ือผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นช่ือเดียวกบัช่ือเจา้ของบญัชีเงินฝากเท่านัน้  ในกรณีที่ผูจ้องซือ้  
รายใดมิไดแ้นบส าเนาสมดุเงินฝากหนา้ที่มีช่ือผูจ้องซือ้และเลขที่บญัชีเงินฝาก หรือส าเนาแสดงรายการเคลื่อนไหวของรายการ
บญัชี (Bank Statement) พรอ้มทัง้ลงนามรบัรองส าเนาถกูตอ้งมากบัใบจองซือ้ หรือในกรณีที่ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัยไ์ม่สามารถ
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ด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรร โดยวิธีการโอนเงินเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรพัย ์หรือบญัชี
กระแสรายวนัที่เปิดไวก้บัธนาคารพาณิชยใ์นประเทศไทยของผูจ้องซือ้ได ้ไม่ว่าจะดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ผูจ้ัดการการจดัจ าหน่าย
และรบัประกันการจ าหน่าย หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายรายที่มีหนา้ที่คืนเงินค่าจองซือ้ จะด าเนินการคืนเงิน 
คา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้เป็นเช็ค แคชเชียรเ์ช็ค หรอืดรา๊ฟทข์ีดครอ่มเฉพาะสั่งจ่ายในนามผูจ้องซือ้ โดย
สง่ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้  

 ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลือกรับคืนเงินค่าจองซือ้เป็นเช็ค หรือในกรณีที่ผู้จัดจ าหน่ายหลักทรัพย์ไม่สามารถ
ด าเนินการคืนเงินโดยโอนเขา้บญัชีเงินฝาก และด าเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรรเป็นเช็คแทน ผูจ้องซือ้
จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรยีกเก็บเช็คตา่งส านกัหกับญัชีหรอืเช็คตา่งธนาคาร (ถา้มี) ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืน
เงินค่าจองซือ้หุน้สามัญในส่วนที่ไม่ไดร้ับการจัดสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดดังกล่าว  นับจากวันสิน้สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายที่มี
หนา้ที่คืนเงินค่าจองซือ้จะตอ้งช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้  
หุน้สามญัที่ไมไ่ดร้บัการจดัสรรนบัจากวนัที่พน้ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัที่ผูจ้องซือ้หุน้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญั
ในสว่นที่ไม่ไดร้บัการจดัสรร อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากไดม้ีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัในส่วนที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบใุนใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อวา่ผูจ้องซือ้ไดร้บัคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้
รบัการจดัสรรแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้หรอืคา่เสยีหายใด ๆ อีกตอ่ไป 

 ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค 
ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักลา่ว 
เช่น ขอ้มลูช่ือ ที่อยู ่ของผูจ้องซือ้ทีร่ะบไุวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรอืขอ้มลูอื่น ๆ ไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ดัการการ
จดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักลา่วจะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย  
ใด ๆ ที่เกิดขึน้จากกรณีดงักลา่ว 

 
 6.9.3 กรณีที่ผู้จองซือ้ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเน่ืองจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงนิค่าจองซือ้ 

หุ้นสามัญหรือเน่ืองจากการปฏิบัติผิดเงือ่นไขการจองซือ้ 
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย และผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย ที่เป็นผูร้บั

จองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัจัดสรรรายนัน้ ๆ จะด าเนินการคืนเช็คค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัการ
จดัสรรหุน้สามญั อนัเนื่องมาจากการไมส่ามารถเรยีกเก็บเงินคา่จองซือ้หุน้สามญัตามเช็คคา่จองซือ้หุน้สามญั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้ง
ติดต่อขอรบัเช็คฉบบัดงักล่าวคืนจากผูจ้ัดการการจดัจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย หรือผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการ
จ าหนา่ยดงักลา่ว ภายใน วนั นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผูจ้องซือ้ไม่ท าการติดต่อขอรบัเช็คภายในระยะเวลา
ดงักลา่ว ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายรายที่เป็นผูร้บัจองซือ้
หุน้สามัญจากผูจ้องซือ้ที่ไม่ไดร้บัจัดสรรรายนัน้ ๆ จะจัดส่งเช็คคืนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุใน         
ใบจองซือ้ 

ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไม่ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัอนัเนื่องมาจากการปฏิบตัิผิดเง่ือนไขในการจองซือ้ ผูจ้ดัการ
การจัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่าย และผูจ้ัดจ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายรายที่เป็นผูร้บัจองซือ้หุน้สามญัจาก 
ผูจ้องซือ้ที่ปฏิบตัิผิดเง่ือนไขการจองซือ้ดงักลา่ว จะด าเนินการใหม้ีการคืนเงินค่าจองซือ้ตามที่ผูจ้องซือ้ระบไุวใ้นใบจองซือ้ภายใน
ระยะเวลาดงัตอ่ไปนี ้



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  

 

ส่วนท่ี 3.6 หนา้ 28 

ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 
ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัสิน้สุด

ระยะเวลาการจองซือ้  
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลกูคา้  
ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) 
หรอื 

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้
 ในใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซือ้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้
 ในใบจองซือ้ หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญั
ตามช่ือที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบไุวใ้น
ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

 โดยผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านัก  
หกับญัชีหรอืเช็คตา่งธนาคาร (ถา้มี) 

 
 6.9.4 กรณีที่มีการยกเลกิการเสนอขายหุ้นสามัญ 

(ก) กรณีที่เกิดเหตุการณท์ี่ระบุไวใ้นขอ้ 6.3.1 เง่ือนไขในการจัดจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และผูจ้ัดการการจัด
จ าหน่ายและรบัประกันการจ าหน่ายใชส้ิทธิยกเลิกการเสนอขายและการจดัจ าหน่ายหุน้สามญั ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ทุกรายใชส้ิทธิ
ยกเลกิการจองซือ้หุน้สามญัทนัที 

(ข) กรณีที่เกิดเหตกุารณอ์ื่นใดที่ท  าใหบ้ริษัทฯ ตอ้งระงบั หรือหยดุการเสนอขายหุน้สามญั หรือไม่สามารถ
สง่มอบหุน้สามญัที่เสนอขายได ้และผูจ้องซือ้ไดใ้ชส้ิทธิยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญั โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งแจง้ความประสงคต์่อ
ผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย หรือผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย ซึ่งเป็นผูร้บัจองซือ้ ภายใน 5  
วนัท าการนบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณด์งักลา่ว 

  หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (ก) หรือข้อ (ข) ผู้จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย และ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ยรายที่รบัจองซือ้หุน้สามญัจากผูจ้องซือ้ที่ยกเลกิการจองซือ้ดงักลา่วจะด าเนินการใหม้ีการ
สง่มอบเงินคา่จองซือ้หุน้สามญั โดยไม่มีดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใด ๆ ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รายที่ไดใ้ชส้ิทธิยกเลิกการจองซือ้หุน้สามญั
นัน้ ๆ ตามช่ือที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้โดยผูจ้องซือ้จะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างส านกัหกับญัชีหรือเช็ค
ตา่งธนาคาร (ถา้มี) ตามช่องทางการคืนเงินดงันี ้
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ประเภทผู้จองซือ้ ช่องทางการคนืเงนิ 

ระยะเวลาคืนเงนิ 
นับจากวนัยกเลิกการเสนอขาย

หรือวันที่ผู้จัดจ าหน่าย
หลักทรัพยไ์ด้รับแจ้งยกเลิกการ

จองซือ้จากผู้จองซือ้  
ผูจ้องซือ้เป็นผูใ้ชบ้รกิารของ 
ผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 น าเขา้บญัชีเงินฝากธนาคารของลกูคา้  
ผา่นระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (ATS) หรอื 

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุวใ้น 
ใบจองซือ้ 

ภายใน 5 วนัท าการ 

ผูจ้องซือ้ไมไ่ดเ้ป็นผูใ้ชบ้รกิาร
ของผูจ้ดัจ าหนา่ยหลกัทรพัย ์

 โอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ระบไุว้
 ในใบจองซือ้ หรอื 

ภายใน 7 วนัท าการ 

 เช็คขดีครอ่มสั่งจ่ายผูจ้องซือ้หุน้สามญัตาม
ช่ือที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ และสง่ทาง
ไปรษณียล์งทะเบยีนตามที่อยูท่ี่ระบไุวใ้น 
ใบจองซือ้ 

ภายใน 10 วนัท าการ 

ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุน้สามญัใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดภ้ายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักล่าว
ผูจ้ดัการการจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย หรอืผูจ้ดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหน่าย รายที่มีหนา้ที่รบัผิดชอบในการ
สง่คืนเงินดงักลา่วจะตอ้งช าระดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 7.5 ต่อปี ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ โดยค านวณจากจ านวนเ งินค่าจองซือ้หุน้สามญั 
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรนับจากวันที่พ้นก าหนดระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซือ้ได้รับช าระคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามัญ  
อย่างไรก็ดี  ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบัญชีธนาคารของผู้จองซือ้ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ 
(Automatic Transfer System หรอื ATS) หรอื โอนเงินเขา้บญัชีธนาคารของผูจ้องซือ้ตามที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้หรือสง่เช็คคืนเงิน
คา่จองซือ้หุน้สามญัทางไปรษณียล์งทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้โดยถกูตอ้งแลว้ ใหถื้อว่าผูจ้องซือ้ไดร้บัเงินค่าจองซือ้ 
คืนแลว้โดยชอบ และผูจ้องซือ้จะไมม่ีสทิธิเรยีกรอ้งดอกเบีย้และ/หรอืคา่เสยีหายใด ๆ อีกต่อไป และจะไม่เรียกรอ้งใหผู้จ้ดัจ าหน่าย
หลกัทรพัยร์บัผิดใด ๆ จากการยกเลกิการเสนอขายหรอืการจดัจ าหนา่ยหุน้สามญัแตอ่ยา่งใด 

หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารของผูจ้องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค  
ซึง่ไมใ่ช่ความผิดของผูจ้ดัการการจดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่ายดงักลา่ว 
เช่น ขอ้มูลช่ือ ที่อยู่ ของผูจ้องซือ้ที่ระบุไวใ้นใบจองซือ้ ขอ้มลูบญัชีธนาคาร หรือขอ้มูลอื่น ๆ ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถว้น ผูจ้ัดการ 
การจดัจ าหนา่ยและรบัประกนัการจ าหนา่ย และผูจ้ดัจ าหน่ายและรบัประกนัการจ าหน่าย  จะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ  
ที่เกิดขึน้จากกรณีดงักลา่ว 
 
 6.10 วิธีการส่งมอบหลักทรัพย ์

ปัจจบุนัศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยไ์ดต้กลงรบัหนา้ที่เป็นนายทะเบียนหุน้ใหก้บับริษัทฯ และใหบ้ริการรบัฝากใบหุน้ที่จอง
ซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กล่าวคือ ผูจ้องซือ้สามารถใช้บริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ าหุน้ สามัญที่ตนไดร้บั 
การจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไรใ้บหุ้น (Scripless System) ได้ทันที ทั้งนี ้เพื่อใหผู้้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามัญใน 
ตลาดหลกัทรัพยฯ์ ไดท้ันทีที่ตลาดหลกัทรพัยฯ์ อนุญาตให้หุน้สามัญของบริษัทฯ เริ่มท าการซือ้ขายไดใ้นตลาดหลกัทรพัย์ฯ  
ซึง่แตกตา่งกบักรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไมส่ามารถขายหุน้สามญัไดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหุน้ 



(ตวัอยา่ง) : สว่นท่ี 3 ขอ้มลูเก่ียวกบัการเสนอขายหลกัทรพัย ์  

 

ส่วนท่ี 3.6 หนา้ 30 

ในการเสนอขายหุน้สามญัในครัง้นี ้ผูจ้องซือ้สามารถเลอืกใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี  ้
(1) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless 

System) โดยผูจ้องซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไวใ้นบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบัญชีซือ้ขายหลักทรัพย์อยู ่ 
ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุน้สามัญที่ไดร้บัจัดสรรฝากไวก้ับ “บริษัท ศูนย์รบัฝากหลกัทรัพย ์(ประเทศไทย) จ ากัด  
เพื่อผูฝ้าก” และศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้ฝากหุน้สามญัอยู่ และออก
หลกัฐานการฝากใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน______วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

 ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุน้สามญัที่ผูจ้องซือ้ฝากไว ้ในกรณีดงักลา่ว ผูท้ี่ไดร้บัการ
จดัสรรจะสามารถขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่หุน้สามญัของบริษัทฯ เริ่มท าการซือ้ขายใน 
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ในกรณีที่ผูจ้องซือ้เลอืกใหบ้รษัิทฯ ด าเนินการตามขอ้ 6.10 (1)  นี ้ช่ือของผูจ้องซือ้จะตอ้งตรงกบัช่ือเจา้ของบญัชี
ซือ้ขายหลกัทรพัยท์ี่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะฝากหุน้สามญัไวใ้นบญัชีของบริษัทหลกัทรพัยด์งักลา่ว มิฉะนัน้แลว้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ 
ในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 6.10 (3)  ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ไม่ประสงคจ์ะขอรบัใบหุน้ แต่ประสงคจ์ะใชบ้ริการของศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ  
จะด าเนินการน าหุน้สามญัที่ไดร้บัจดัสรรฝากไวก้ับศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์และศนูยร์บัฝากหลกัทรพัยจ์ะบนัทึกยอดบญัชีจ านวน 
หุน้สามญัตามจ านวนที่ผูจ้องซือ้ไดร้บัการจดัสรรไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝาก
ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภายใน____________วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูท้ี่ไดร้บัการจดัสรรจะสามารถ
ขายหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไดท้นัทีที่หุน้สามญัของบรษัิทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัย์ฯ และ
หากผูจ้องซือ้ตอ้งการถอนหุน้สามญัออกจากบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้องซือ้สามารถติดต่อได้ที ่  
ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุน้สามญัตามอตัราที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้
จะตอ้งกรอกแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัยก์ าหนด พรอ้มลงนามรบัรองความถกูตอ้งของ
ขอ้มลูเพื่อน าสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์ทัง้นี ้หากปรากฏขอ้บง่ชีว้า่ ผูจ้องซือ้เป็นบคุคลอเมรกินัตามกฎหมาย FATCA ผูจ้องซือ้
ยินยอมที่จะรบัการจดัสรรหุน้สามญัเป็นใบหุน้ และไดร้บัทราบเง่ือนไขการรบัใบหุน้ตามที่ระบขุา้งตน้แลว้  นอกจากนี ้หากผูจ้องซือ้
ไม่ประสงคจ์ะกรอกหรือน าส่งแบบฟอรม์พรอ้มแนบเอกสารที่เก่ียวขอ้งตามที่ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ก าหนด  หรือกรอกขอ้มูล 
ไมค่รบถว้น บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธ์ิในการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุวใ้นขอ้ 6.10 (3)  ทัง้นี ้การถอนหุน้
สามญัที่ฝากไวใ้นบญัชีของบริษัทผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชิกเลขที่ 600 จะตอ้งใชเ้วลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ที่น  าฝาก 
ในบญัชีดงักล่าวอาจไม่สามารถถอนหุน้สามญัไดท้นัภายในวนัที่หุน้สามญัของบริษัทฯ เริ่มท าการซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีที่ผูจ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรับใบหุน้โดยใหอ้อกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ ศูนยร์บัฝากหลกัทรพัย์ในฐานะ 
นายทะเบียนของบรษัิทฯ จะสง่มอบใบหุน้ตามจ านวนหุน้สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทางไปรษณียล์งทะเบียนตามช่ือ 
ที่อยู่ที่ระบไุวใ้นใบจองซือ้ ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผูจ้องซือ้จะไม่สามารถขายหุน้
สามญัที่ไดร้บัการจดัสรรไดจ้นกวา่จะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อาจจะไดร้บัภายหลงัจากที่หุน้สามญัของบริษัทฯ ได้รบัอนญุาตใหเ้ขา้ท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

 ทัง้นี ้หากผูจ้องซือ้ไมร่ะบเุลือกวิธีการสง่มอบหุน้สามญักรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หรือระบไุม่ชดัเจน บริษัทฯ 
ขอสงวนสทิธ์ิในการสง่มอบหุน้สามญัดงักลา่วโดยการออกใบหุน้ในนามของผูจ้องซือ้ตามขอ้ 6.10 (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

 


