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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)

คาเตือน: การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายนั้นจะทาให้หรืออาจทาให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้น สามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่กาหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act)
หรือให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ
และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่
กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
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รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้ เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ที่ผู้ถอื หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering)
1. กาหนดระยะเวลาการจองซื้อและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีจองซื้อผ่านระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”)
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563
ในกรณีจองซื้อที่สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 พฤศจิกายน
2563
2. ช่องทางการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด (“ทิสโก้”) เป็นตัวแทนในการรับ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ
อยู่ (Rights Offering) (“หุ้นสามัญเพิ่มทุน ”) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่มีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน สามารถจองซื้อ
หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
2.1 จองซื้อผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com
2.2 จองซื้อที่สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ตามรายละเอียดดังนี้
ที่อยู่
ติดต่อ
โทรศัพท์
โทรสาร

48/8 อาคารทิ ส โก้ ท าวเวอร์ ชั้ น 4 ถนนสาทรเหนื อ แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร 10500
เจ้าหน้าที่บริการหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
0-2633-6441 – 5
0-2633-6450

ทั้งนี้ งดรับจองซื้อผ่านทางไปรษณีย์และสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ
สาหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรุณาติดต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท
หลักทรัพย์ของท่านจะให้คาแนะนา และ/หรือรวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับทิสโก้ต่อไป
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3. วิธกี ารจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
3.1 การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ โดยสามารถชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill
Payment ของธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ตามช่องทางดังนี้
(1) ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ
ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 9.00 น.
ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 16.00 ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้แบบฟอร์มใบชาระ
เงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1)
เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) และรหัสอ้างอิง (Ref.
2) เป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่
หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติ
บุคคลสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล
กรณีชาระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊า ฟท์ ผู้จองซื้อจะต้องลงวันที่ 3
หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น และจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงภายในเวลา Clearing ของแต่ละสาขาของ
ธนาคารกรุงเทพ ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้
จากัด เพื่อการจองซื้อหลักทรัพย์” และจะต้องเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได้ภายในวันทาการถัดไป
การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้ นสามัญ เพิ่ม ทุน หลังเวลา Clearing ของแต่ล ะสาขาธนาคาร ของวันที่ 6
พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซื้อจะต้องชาระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น
(2) โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงเทพ
การโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking สาหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และได้ทาเรื่องขอใช้
งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้
จองซื้อสามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com และ
ทาตามวิธีการ ดังนี้
2.1) หลังจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหัสผ่านแล้ว ให้เลือกเมนู “ชาระเงิน” จากนั้น
คลิกเลือกเมนูย่อย “เพิ่มผู้รับชาระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างล่าง
- ไปที่ช่อง “ค้นหาจากรหัสบริษัท/ชื่อบริษัทผู้รับชาระ” และพิมพ์คาว่า “TISCOUW” ลงใน
ช่อง แล้วคลิก“ค้นหา”
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- คลิกเลือก “บริษัทผู้รับชาระเงิน” เป็น บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด จากนั้นระบุหมายเลข
ประจ าตั ว ลู ก ค้ า (เลขที่ อ้ า งอิ ง 1) เป็ น เลขทะเบี ย นผู้ ถื อ หุ้ น 10 หลั ก (ตามที่ ป รากฏใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ) แล้วคลิก
“ขั้นตอนต่อไป”
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2.2) กรอก “OTP” ที่ได้รับจากธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ และคลิก “ยืนยัน”

TISCOUW
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1. กรอก “OTP”

2. ลก “

”
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2.3) หลังจากทาการเพิ่มผู้รับชาระเงินเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกเมนู “ชาระเงิน” และเลือกเมนูย่อย
“ชาระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเริ่มการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยคลิกเลือก “ผู้รับชาระ” เป็น
บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด และ “บัญชีผู้ชาระเงิน” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ
หมายเลขประจาตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏใน
ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และหมายเลข
อ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) เป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล
ธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อ สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล ระบุจานวนเงินค่าจอง
ซื้อ จากนั้นคลิก “ขั้นตอนต่อไป”

2.4) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นคลิก “ยืนยัน”
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2.5) ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการชาระเงิน ดังภาพ

3

TISCOUW
1111111111

1111111111111

2.6) บันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ
หุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล เลขที่อ้างอิง 1 และ เลขที่อ้างอิง 2 ตามรายละเอียด
การชาระเงินเท่านั้น)
(3) โอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ
การโอนเงิ น ผ่ า นระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุ ง เทพ ผู้ จ องซื้ อ สามารถช าระเงิ น ผ่ า น
แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) ได้ 2 วิธี ดังนี้
3.1) ชาระด้วยวิธีสแกน QR Code/Barcode
-

ผู้ จ องซื้ อ สามารถ Log-on เข้ า สู่ ร ะบบแล้ ว เลื อ กเมนู Scan QR จากนั้ น สแกน QR
Code/Barcode ที่ ป รากฏ บนหน้ า จอการท ารายการการจองซื้ อ ผ่ า นเว็ บ ไซต์
https://services.tiscosec.com เพื่ อ ช าระเงิ น ผ่ า นระบบ Mobile Banking (ข้ อ มู ล
รหัสลูกค้า (Ref.1) ซึ่งเป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก และรหัสอ้างอิง (Ref.2) ซึ่งเป็น
เลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนนิติ
บุคคล ของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) จากนั้นคลิก “Next”
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SERVICE CODE: TISCOUW
TISCO Securities Company Limited

เลอกเม ู “Scan QR”

ลก “Next”

-

ตรวจสอบข้ อ มูล การจองซื้อ และคลิ ก “Confirm” พร้อ มทั้ งบั น ทึ ก และ/หรือ พิ ม พ์
หลั ก ฐานการชาระเงิน ค่ าจองซื้ อ หุ้ น เพื่ อ เป็ น เอกสารประกอบการจองซื้ อ หุ้ น ต่ อ ไป
(ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านั้น)
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3.2) ชาระด้วยวิธีกรอกข้อมูล
-

หลังจาก Log-on เข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “Payments” และคลิกเลือก “Select
bill payee”

เลอกเม ู “Payments”

เลอก “Select bill payee”

-

คลิกเลือกเครื่องหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service
Code โดยพิมพ์ คาว่า “TISCOUW” ลงในช่อง จากนั้นเลือกผู้รับชาระเงิน เป็นบริษัท
หลักทรัพย์ทิสโก้ จากัด

เลอกเ รอง มาย “

”

TISCOUW
พมพ “TISCOUW”

1
SERVICE CODE: TISCOUW

TISCO Securities Company Limited
เลอก ้รู าระเง เป
ร ลก รพย ก้
ากด
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-

เลือก “บัญชีชาระเงิน” ที่ต้องการใช้ชาระเงินค่าจองซื้อ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดย
ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ
การจองซื้ อ หุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ซึ่ งออกโดยศู น ย์ รั บ ฝากหลั ก ทรัพ ย์ ฯ และรหั ส อ้ า งอิ ง
(Ref.2) เป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา
สัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล กรอกจานวน
เงินที่ ต้องการชาระ และคลิก “Next” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ และคลิก
“Confirm” พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2
ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านั้น)

(4) โอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ
ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่าน ATM ของธนาคารกรุงเทพได้ 2 วิธี ดังนี้
4.1) ชาระด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด
ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏบนหน้าจอการทารายการ
การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com เพื่อชาระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร
กรุงเทพ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
-

หลั งจากเสีย บบั ตร ATM และระบุ รหั ส PIN 6 หลั กแล้ว ให้ เลือ ก “โอนเงิน /โอนเงิน
พร้อมเพย์/ชาระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ”
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-

เลือก “ชาระเงินด้วยบาร์โค้ด”

-

เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้ชาระเงิน และนาบาร์โค้ดไปสแกนที่จุดอ่านบาร์โค้ด

-

ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและกด “ยืนยัน”
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-

เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะ
ยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านั้น)

4.2) ชาระด้วยวิธีกรอกข้อมูล
ผู้จองซื้อสามารถชาระเงินค่าจองซื้อด้วยการกรอกข้อมูล เพื่อชาระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร
กรุงเทพ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
-

หลั งจากเสีย บบั ตร ATM และระบุ รหั ส PIN 6 หลั กแล้ว ให้ เลือ ก “โอนเงิน /โอนเงิน
พร้อมเพย์/ชาระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ”

-

เลือก “ชาระเงินด้วย Comp Code/Biller ID”
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-

เลือกประเภทบัญชีที่จะใช้ชาระเงิน

-

พิมพ์ “20002” และกด “ถูกต้อง”

20002

-

ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และกด “ถูกต้อง”
จากนั้นระบุรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับผู้จอง
ซื้อทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อสาหรับผู้จอง
ซื้อทีเ่ ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลสาหรับผู้จองซื้อที่เป็น
นิติบุคคล และกด “ถูกต้อง”

1111111111

1111111111111
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-

ระบุจานวนเงินและกด “ถูกต้อง” จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และกด
“ยืนยัน”

-

เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะ
ยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการชาระเงินเท่านั้น)

ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment สาหรับการชาระค่าจองซื้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ชาระค่าธรรมเนียมอื่นใดของธนาคาร (ถ้ามี)
3.2 การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ผู้จองซื้อที่ชาระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว จะต้องทาการจองซื้อและนาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ผ่านระบบ
E-RO บนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com หรือ นาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อที่สานักงานใหญ่ของ
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อ
จะต้องทาการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิ
การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
(1) ผู้จองซื้อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com
โดยกรอกเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ
เลขที่ ห นั งสื อเดิ น ทางของผู้จ องซื้ อส าหรับ ผู้จ องซื้ อที่ เป็ น บุ คคลธรรมดาสั ญ ชาติ ต่างด้าว หรือ เลข
ทะเบียนนิติบุคคลสาหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล จากนั้นคลิกเครื่องหมายค้นหา ระบบจะแสดงเลข
ทะเบียนผู้ถือหุ้น และจานวนหุ้นที่สามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ ผู้จองซื้อคลิก “OK” เพื่อเริ่มทารายการ
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(2) ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และคลิก “ยันยันรายการ”
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(3) เมื่อยืนยันรายการแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ชาระเงิน ผู้จองซื้อสามารถคลิก “สร้าง QR CODE” ระบบจะ
แสดง QR Code/Barcode เพื่อใช้ในการชาระเงิน หรือ ในกรณีที่ชาระเงินแล้ว ผู้จองซื้อแนบหลักฐาน
การชาระเงินในช่อง “ส่งหลักฐานการชาระเงิน ” และระบุวันที่ที่ชาระเงิน จากนั้นตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ยืนยันคารับรอง และคลิก “ยืนยันการใช้สิทธิ”

หน้าที่ 16 จาก 26

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจานวนเงินรวมทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
โดยหากมีหุ้นสามัญ เพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้ จองซื้อที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อสามารถระบุวิธีรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 วิธี ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น
3.2.2 กรณีจองซื้อที่สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
ผู้ จ องซื้ อ จะต้ อ งน าส่ งเอกสารประกอบการจองซื้ อ ตามที่ ร ะบุ ในข้ อ 3.3.2 ที่ ส านั ก งานใหญ่ ข องบริ ษั ท
หลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 2.2 เท่านั้น ผู้จองซื้อไม่สามารถนาส่งเอกสารประกอบการ
จองซื้อที่สาขาของธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้ น ผู้จองซื้อ
จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรอง
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมี
สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ครั้งเดียวเต็มจานวนที่จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจานวนเงินรวมทั้งในส่วนที่ จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่
ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่ได้รับ
โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้จองซื้อที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ)
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อสามารถระบุวิธีรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 วิธี ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่านั้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการ
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น
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3.3 เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
3.3.1 กรณีจองซื้อผ่านระบบ E-RO
(1) กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com ให้ครบถ้วน
(2) แนบเอกสารหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO
3.3.2 กรณีจองซื้อที่สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด
(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง
ลายมือชื่อ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นได้ที่สานักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด หรือ
ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.bcpggroup.com
(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งระบุจานวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อ
(3) หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(4) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามข้อ 3.3.2 (2) และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ/ชื่อ
สกุล ซึ่งทาให้ ชื่อ/ชื่อสกุลไม่ตรงกับชื่อผู้ถือหุ้นตามที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารที่ออก
โดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ใบแจ้งเปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสาร
ประกอบการแสดงตน ดังนี้
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:
-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลายมือชื่อ
นั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ ทั้งนี้ ในกรณีที่
บัตรประจาตัวประชาชนหมดอายุหรือเป็นบัตรประจาตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบสาเนา
ทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามสาเนาถูกต้อง

-

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย
ชอบธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:
-

สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

-

กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตาม
กฎหมาย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
-

สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่
ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนาม
ผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

-

หนังสือมอบอานาจกระทาการ สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ผู้อื่นกระทาการแทน พร้อม
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบุคคล
และผู้รับมอบอานาจ รับรองสาเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอานาจกระทาการเป็นฉบับ
สาเนา เอกสารฉบับสาเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอานาจด้วย

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:
-

สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) ที่ออกไม่เกิน 6 เดื อน ก่อนวัน จองซื้อ พร้อ มลงนามรับ รอง
สาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้า
มี)

-

สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้อง
โดยลายมือชื่อนั้นจะต้องตรงกับลายมือชื่อที่ลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ

ทั้งนี้ สาเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ
รับ รองลายมื อชื่ อของผู้จัด ท าหรือผู้ให้ คารับ รองความถูก ต้อ งของเอกสารโดยเจ้าหน้ าที่ Notary
Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดทาหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน
6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ
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(5) ในกรณี ที่มีการมอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมี
หนังสือมอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ดาเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นและเอกสาร
ประกอบการจองซื้ อ จะลงนามโดยผู้ ดู แ ลรัก ษาผลประโยชน์ และจะต้ องมี ห นั งสือ ของผู้ ดูแ ลรัก ษา
ผลประโยชน์ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผู้มีอานาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
(6) หนังสือมอบอานาจให้กระทาการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบ
อานาจมากระทาการแทน) พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอานาจซึ่งลง
นามรับรองสาเนาถูกต้อง
(7) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer
Account) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ
บ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) สาหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลใน
แบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” และ “แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
เมื่อผู้จองซื้อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้วให้แก่ ทิสโก้ใน
ฐานะตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และทิสโก้จะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้คารับรองว่าข้อมูล
รายละเอียด รวมทั้งลายมือชื่อที่ได้ลงไว้ในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อ
เป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือชื่อในใบจองซื้อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอานาจหรือตัวแทนซึ่ง
รวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือบุคคลใดเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือชื่อดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่
เป็นจริง บริษัทฯ และ ทิสโก้จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุล ยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่
ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือดาเนินการใดๆ ผิดพลาดจากการ
ใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือทิสโก้รับผิดชอบในความ
เสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ และหรือทิสโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความ
สูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน
บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญ เพิ่มทุนในครั้งนี้
อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือทิสโก้อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อ
บางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร
นอกจากนี้ บริษัทฯ และทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญ เพิ่มทุน ไม่
เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุ นดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้น
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เดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการ
เสนอขายหรือจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย
กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ
หรือ (ข) บริษั ท ฯ มี ภ าระหรือ หน้ าที่ ต้ องปฏิ บั ติห รือ ต้อ งดาเนิ น การใด ๆ เพิ่ มเติ มนอกเหนื อ จากที่ ต้ อ ง
ดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้ก ฎหมายไทย
หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน
4. เงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4.1 กรณีผู้จองซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร: ผู้จองซื้อที่แจ้งความประสงค์
จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร จะ
ได้รับการจัดสรรหุ้นทั้งจานวนที่จองซื้อ
4.2 กรณีผู้จองซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ : ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจานงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ตามสิทธิของตนให้ครบจานวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน
ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือบนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com ผ่านระบบ ERO ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องทาการจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจานวนที่
จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจานวนเงินรวมทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่
ได้รับ
ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่
ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง
ซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นที่ได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้
4.2.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจานวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวทั้งหมดทุกรายตามจานวนที่
แสดงความจานงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ
4.2.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจานวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ
ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้
(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิม
ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกิน
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กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง ทั้งนี้ จานวน
หุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว
(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ทาการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ
แต่ละรายและยังได้รับการจัดสรรไม่ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อนั้น โดยนาสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้
ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจานวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจานวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่า
สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจานวนหุ้นที่
จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจานวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้
ดาเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก
การจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น
4.3 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละ
รายถืออยู่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนดังกล่าวทาให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ
ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ
หรือต้องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก
และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กาหนดใน
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล
หรือผู้จองซื้อที่ มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย
ต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดาเนินการได้ในเวลานั้น
4.4 ผู้จองซื้อที่จองซื้อและชาระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
4.5 ในกรณีชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ การชาระ
เงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือ่ บริษัทฯ หรือทิสโก้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ
ได้ภายในเวลาที่กาหนดเท่านั้น
4.6 หาก (1) ผู้จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือทิสโก้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือทิสโก้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื้อและการ
ชาระเงินค่าหุ้นตามที่กาหนด หรือ (2) ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในการจองซื้อหุน้ สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน
บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ
บริษัทฯ หรือทิสโก้
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อนึ่ง ในการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้ จองซื้อควรตรวจสอบวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อ และดาเนินการ
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนด หากผู้ จองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และดาเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่กาหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามกาหนด
ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ หรือทิสโก้มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย
บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป
4.7 บริษัทฯ และทิสโก้ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือ
ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ
ข้อจากัดในการดาเนินงาน
5. การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ามี)
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร
แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ หรือทิสโก้จะ
ดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง
ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือที่ระบุไว้ในการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ดังนี้
5.1 การโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ธ นาคารที่ ผู ก กั บ บริ ก ารพร้ อ มเพย์ (PromptPay) ด้ ว ยเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชน:
บริษัทฯ หรือทิสโก้จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูก
กั บ บริ ก ารพร้ อ มเพย์ (PromptPay) ด้ ว ยเลขบั ต รประจ าตั ว ประชาชนภายใน 7 วั น ท าการนั บ จากวั น สิ้ น สุ ด
ระยะเวลาการจองซื้อ กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลข
บัตรประจาตัวประชาชนได้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะดาเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามข้อ 5.2
5.2 การจ่ายด้วยเช็คธนาคาร: บริษัทฯ หรือทิสโก้จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการ
จ่ายเป็นเช็คธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน) สานักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่ อ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ มี สิ ท ธิได้ รับ การเสนอขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ตามสั ดส่ วนการถื อ หุ้ น ที่ ผู้ ถือ หุ้ น แต่ล ะรายถื อ อยู่
(Record Date) ภายใน 10 วัน ท าการนั บ จากวัน สิ้น สุ ด ระยะเวลาการจองซื้อ ซึ่ งผู้ จองซื้อ จะเป็ น ผู้ รับ ผิ ดชอบ
ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรือเช็คธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี)
ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในกาหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือทิสโก้จะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอง
ซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงิน คืนค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คธนาคารเพื่อคืนเงินค่าจอง
ซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสั ดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record
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Date) แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือ ทิสโก้ อีกต่อไป
ทั้งนี้ หากเกิ ด ความผิ ดพลาดในการโอนเงิน เข้าบั ญ ชีธนาคารที่ ผูก กั บ บริการพร้อ มเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบั ต ร
ประจาตัวประชาชนของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือทิสโก้ เช่น ข้อมูลชื่อ
ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ใ นสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ ปรากฏ ณ วันกาหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record
Date) บริษัทฯ และทิสโก้จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
6. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อ
ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน
และใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก”
และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์
นั้นฝากอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่ผู้จองซื้อ
ฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน
หรือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ดาเนินการตามข้อ 6.1 นี้ ชื่อของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญ แสดงสิทธิ ไว้ในบัญ ชีของบริษัทหลักทรัพย์
ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว จะไม่สามารถฝากหุ้น สามัญ เพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ เข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่
สามารถขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น และใบสาคัญ แสดงสิท ธิได้ทัน ที ในวันแรกของการซื้อขายหุ้ น สามั ญ เพิ่ มทุ น หรือ
ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ของบริษัท ฯ ในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และบริษัท ฯ ขอสงวนสิ ทธิในการออกใบหุ้ น สามัญ และ
ใบสาคัญแสดงสิทธิในนามผู้จองซื้อตามข้อ 6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
นอกจากนี้ โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) และเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่
ประสงค์จะนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุ
หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ไม่ถูกต้อง จะไม่สามารถฝากหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีได้ ซึ่งบริษัทฯ หรือทิสโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการ
ติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
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6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญ เพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้น
สามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้ อ หากผู้ จ องซื้ อ ต้ อ งการถอนหุ้ น สามั ญ และใบส าคั ญ แสดงสิ ท ธิ เพิ่ ม ทุ น ออกจากบั ญ ชี ข องบริษั ท ผู้ อ อก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้น
สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิตามอัตราที่ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน
เอกสารประกอบการจองซื้ อ เพิ่ ม เติ ม โดยผู้ จ องซื้ อ ประเภทบุ ค คลธรรมดาจะต้ อ งกรอกข้ อ มู ล ในแบบฟอร์ ม
“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) สาหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้อง
กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็น บุคคลสหรัฐฯ” และ “แบบสอบถามสาหรับ
ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล
และนาส่งให้ทิสโก้พร้อมเอกสารจองซื้ออื่น ๆ
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุน และใบสาคัญแสดงสิทธิ ไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องจองซื้อโดยการนาส่งเอกสารประกอบการจองซื้อที่สานักงานใหญ่ของบริษัท หลักทรัพย์
ทิสโก้ จากัด เท่านั้น
นอกจากนี้ การถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 จะต้ อ งใช้ เวลาในการด าเนิ น การและมี ค่ าธรรมเนี ย มการถอนหลั ก ทรั พ ย์ ต ามอั ต ราที่ ศู น ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ฯ กาหนด ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญ
แสดงสิทธิได้ทันภายในวันที่หุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
หากผู้ จ องซื้ อ ไม่ ป ระสงค์ จ ะกรอกหรื อ น าส่ ง แบบสอบถามเพื่ อ หาข้ อ บ่ งชี้ ก ารเป็ น บุ ค คลสหรั ฐ ฯ และ/หรื อ
แบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบ
หุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.3
6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดง
สิทธิในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้น สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิตาม
จานวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามชื่อและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้
ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ
หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ภายใน 15 วันทาการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ใน
กรณีนี้ ผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรใน
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนหรือใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในการจองซื้อ หรือ ข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือ
ไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริ ษัทหลักทรัพย์ ชื่อบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน
7. ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ
7.1 หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่กาหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกิน
กว่าวิสัยที่ บริษั ทฯ หรือ ทิสโก้ จะดาเนิน การได้ บริษัท ฯ และทิ สโก้ จะไม่รับผิ ดชอบต่อค่าดอกเบี้ ย และ/หรือ
ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้น ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่
ระบุไว้ในหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ”
7.2 หากจานวนหุ้นที่ผู้จองซื้อระบุในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจานวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับชาระ บริษัทฯ
หรือ ทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนที่น้อยกว่า ระหว่างจานวนหุ้นที่จองซื้อหรือจานวนเงินที่ได้รับจากการ
จองซื้อหุ้น
7.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่
เจ้าหน้าที่บริการหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด สานักงานใหญ่
ชั้น 4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์
48/8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2633-6441 - 5
โทรสาร 0-2633-6450
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จากัด สานักงานใหญ่
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