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หนังสือแจ้งการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

 

รายละเอียดวิธีการจองซื้อและการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) 

ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) 

 

 

 

 

ค าเตือน: การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการ
ถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ถือหุ้นในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 
สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในการเสนอขายนี้ให้กับผู้ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
รายนั้นจะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทฯ มีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ หุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้ไม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียน
ภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปี 1933 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการ
เสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลอเมริกัน (U.S. Persons ตามนิยามที่ก าหนดใน Regulation S ภายใต้ U.S. Securities Act) 
หรือให้แก่ผู้ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตาม
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่
ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน  
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รายละเอียดวิธีการจองซ้ือและการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน)  

ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายถืออยู ่(Rights Offering) 

1. ก าหนดระยะเวลาการจองซ้ือและการช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ในกรณีจองซื้อผ่านระบบ Electronic Right Offering (“E-RO”) 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563  

ในกรณีจองซื้อที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

ตั้งแต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 9 พฤศจิกายน 

2563  

2. ช่องทางการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

บริษัท บีซีพีจี จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด (“ทิสโก้”) เป็นตัวแทนในการรับ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถือ

อยู่ (Rights Offering) (“หุ้นสามัญเพ่ิมทุน”) ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนสามารถจองซื้อ

หุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 2 ช่องทาง ดังนี้ 

2.1 จองซ้ือผ่านระบบ E-RO บนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com 

2.2 จองซ้ือที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ตามรายละเอียดดังนี้ 

ที่อยู่  48/8 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ช้ัน 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500 

ติดต่อ เจ้าหน้าท่ีบริการหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 
โทรศัพท ์ 0-2633-6441 – 5 
โทรสาร 0-2633-6450 

ทั้งนี้ งดรับจองซื้อผ่านทางไปรษณยี์และสาขาของธนาคารพาณิชย์ทั่วประเทศ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นในต่างจังหวัด กรณุาตดิต่อบริษัทหลักทรัพย์ที่ท่านมีบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ โดยทางบริษัท

หลักทรัพย์ของท่านจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารประกอบการจองซื้อให้กับทิสโกต้่อไป 
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3. วิธกีารจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ  

3.1 การช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้จองซื้อจะต้องช าระเงินค่าจองซื้อครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ โดยสามารถช าระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill 

Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงเทพ”) ตามช่องทางดังนี ้

(1) ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ  

ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ ได้ทุกสาขา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. 

ของวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงเวลา 16.00 ของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระ

เงินผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9) กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) 

เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดย

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ”) และรหัสอ้างอิง (Ref. 

2) เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่

หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติ

บุคคลส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็นนิติบุคคล  

กรณีช าระเป็นเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ ผู้จองซ้ือจะต้องลงวันที่ 3 

หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น และจะต้องช าระเงินค่าจองซ้ือหุ้นผ่านเคาน์เตอร์

ธนาคารกรุงเทพ ระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ถึงภายในเวลา Clearing ของแต่ละสาขาของ

ธนาคารกรุงเทพ ของวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น โดยสั่งจ่ายในชื่อ “บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ 

จ ากัด เพ่ือการจองซ้ือหลักทรัพย์” และจะต้องเรียกเก็บเงินได้จากส านักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

ได้ภายในวันท าการถัดไป 

การช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหลังเวลา Clearing ของแต่ละสาขาธนาคาร ของวันที่ 6 

พฤศจิกายน 2563 ผู้จองซ้ือจะต้องช าระเป็นเงินสดหรือเงินโอนผ่านระบบ Bill Payment เท่านั้น 

(2) โอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ของธนาคารกรุงเทพ 

การโอนเงินผ่านระบบ Internet Banking ส าหรับผู้ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ เท่านั้น และได้ท าเรื่องขอใช้

งานผ่านระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพแล้ว โดยผู้

จองซื้อสามารถ Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com และ

ท าตามวิธีการ ดังน้ี  

2.1) หลังจาก Log-on เข้าสู่ระบบด้วย User ID และรหัสผ่านแล้ว ให้เลือกเมนู “ช าระเงิน” จากนั้น 

คลิกเลือกเมนูย่อย “เพิ่มผู้รับช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพขา้งลา่ง 

- ไปที่ช่อง “ค้นหาจากรหัสบริษัท/ช่ือบริษัทผู้รับช าระ” และพิมพ์ค าว่า “TISCOUW” ลงใน

ช่อง แล้วคลิก“ค้นหา” 
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- คลิกเลือก “บริษัทผู้รับช าระเงิน” เป็น บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด จากนั้นระบุหมายเลข

ประจ าตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก (ตามที่ปรากฏใน

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ) แล้วคลิก 

“ขั้นตอนต่อไป”  
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2.2) กรอก “OTP” ที่ได้รับจากธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือ และคลิก “ยืนยัน” 

 

  

1. กรอก “OTP”

2.  ล ก “      ”

                             
TISCOUW 

TISCOUW 

1111111111
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2.3) หลังจากท าการเพิ่มผู้รับช าระเงินเรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกเมนู “ช าระเงิน” และเลือกเมนูย่อย 

“ช าระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเริ่มการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยคลิกเลือก “ผู้รับช าระ” เป็น

บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด และ “บัญชีผู้ช าระเงิน” จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุ

หมายเลขประจ าตัวลูกค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏใน

ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และหมายเลข

อ้างอิง (เลขที่อ้างอิง 2) เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคล

ธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา

สัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็นนิติบุคคล ระบุจ านวนเงินค่าจอง

ซื้อ จากนั้นคลิก “ขั้นตอนต่อไป” 

 

2.4) ตรวจสอบความถูกต้องของรายการ จากนั้นคลิก “ยืนยัน” 

 

ตร   อ   าม ูกต้อง และ
 ล ก “      ”

                             
TISCOUW 

1111111111

1111111111111

15,000.00

3          
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2.5) ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการช าระเงิน ดังภาพ 

 

2.6) บันทึก และ/หรือ พิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อ

หุ้นต่อไป  (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล เลขที่อ้างอิง 1 และ เลขที่อ้างอิง 2 ตามรายละเอียด

การช าระเงินเท่านั้น) 

(3) โอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ 

การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงเทพ ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินผ่าน         

แอปพลิเคชันธนาคารกรุงเทพ Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) ได้ 2 วิธี ดังนี้  

3.1) ช าระด้วยวิธีสแกน QR Code/Barcode 

- ผู้จองซื้อสามารถ Log-on เข้าสู่ระบบแล้วเลือกเมนู Scan QR จากนั้น สแกน QR 

Code/Barcode ที่ ป รากฏบนหน้ าจอการท ารายการการจองซื้ อผ่ าน เว็บ ไซต์ 

https://services.tiscosec.com เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking (ข้อมูล

รหัสลูกค้า (Ref.1) ซึ่งเป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก  และรหัสอ้างอิง (Ref.2) ซึ่งเป็น

เลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลักหรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือ เลขทะเบียนนิติ

บุคคล ของผู้จองซื้อจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติ) จากนั้นคลิก “Next” 

                             
TISCOUW 
1111111111

1111111111111

3          

                   



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หน้าท่ี 8 จาก 26 

 
- ตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ และคลิก “Confirm” พร้อมทั้งบันทึก และ/หรือพิมพ์

หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป 

(ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่าน้ัน) 

 

   เล อกเม ู “Scan QR”

SERVICE CODE: TISCOUW
TISCO Securities Company Limited 

         

    ล ก “Next”
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3.2) ช าระด้วยวิธีกรอกข้อมูล 

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

bill payee” 

 

- คลิกเลือกเครื่องหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service 

Code โดยพิมพ์ ค าว่า “TISCOUW” ลงในช่อง จากนั้นเลือกผู้รับช าระเงินเป็นบริษัท

หลักทรัพย์ทิสโก้ จ ากัด  

 

   เล อกเม ู “Payments”

   เล อก “Select bill payee”

SERVICE CODE: TISCOUW
TISCO Securities Company Limited 

1

TISCOUW

   พ มพ  “TISCOUW”

   เล อกเ ร  อง มาย “     ”

   เล อก ู้ร    าระเง  เป  
 ร     ล ก ร พย     ก้ 

  าก ด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หน้าท่ี 10 จาก 26 

- เลือก “บัญชีช าระเงิน” ที่ต้องการใช้ช าระเงินค่าจองซื้อ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดย

ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง 

(Ref.2) เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดา

สัญชาติไทย หรือเลขท่ีหนังสือเดินทางของผู้จองซื้อส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็นบุคคลธรรมดา

สัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล กรอกจ านวน

เงินที่ต้องการช าระ และคลิก “Next” จากนั้นตรวจสอบข้อมูลการจองซื้อ และคลิก 

“Confirm” พร้อมท้ังบันทึก และ/หรือพิมพ์หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้น เพื่อเป็น

เอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 

ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่าน้ัน) 

  
(4) โอนเงินผ่าน Automatic Teller Machine (ATM) ของธนาคารกรุงเทพ 

ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นผ่าน ATM ของธนาคารกรุงเทพได้ 2 วิธี ดังนี ้

4.1) ช าระด้วยวิธีการสแกนบาร์โค้ด 

ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการสแกนบาร์โค้ด ที่ปรากฏบนหน้าจอการท ารายการ

การจองซื้อผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com เพื่อช าระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร

กรุงเทพ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- หลังจากเสียบบัตร ATM และระบุรหัส PIN 6 หลักแล้ว ให้เลือก “โอนเงิน/โอนเงิน

พร้อมเพย์/ช าระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ” 
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- เลือก “ช าระเงินด้วยบาร์โค้ด” 

 

- เลือกประเภทบัญชีท่ีจะใช้ช าระเงิน และน าบาร์โค้ดไปสแกนท่ีจุดอ่านบาร์โค้ด 

 

- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการและกด “ยืนยัน” 
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- เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะ

ยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่าน้ัน) 

4.2) ช าระด้วยวิธีกรอกข้อมูล  

ผู้จองซื้อสามารถช าระเงินค่าจองซื้อด้วยการกรอกข้อมูล เพื่อช าระเงินผ่าน ATM ของธนาคาร

กรุงเทพ ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

- หลังจากเสียบบัตร ATM และระบุรหัส PIN 6 หลักแล้ว ให้เลือก “โอนเงิน/โอนเงิน

พร้อมเพย์/ช าระเงิน/เติมเงินมือถือ/อื่นๆ” 

 

- เลือก “ช าระเงินด้วย Comp Code/Biller ID” 
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- เลือกประเภทบัญชีท่ีจะใช้ช าระเงิน  

 

- พิมพ์ “20002” และกด “ถูกต้อง” 

 

- ระบุรหัสลูกค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ปรากฏในใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ และกด “ถูกต้อง” 

จากนั้นระบุรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จอง

ซื้อทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อส าหรับผู้จอง

ซื้อท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็น

นิติบุคคล และกด “ถูกต้อง” 

 
  

20002

1111111111 1111111111111
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- ระบุจ านวนเงินและกด “ถูกต้อง” จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องของรายการ และกด 

“ยืนยัน” 

 
- เก็บใบบันทึกรายการไว้เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นต่อไป (ข้อมูลผู้จองซื้อจะ

ยึดตามข้อมูล Ref.1 และ Ref.2 ตามรายละเอียดการช าระเงินเท่าน้ัน) 

ทั้งนี้ผู้จองซื้อจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ส าหรับการช าระค่าจองซื้อหุ้น

สามัญเพิ่มทุน โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้ช าระค่าธรรมเนียมอื่นใดของธนาคาร (ถ้ามี) 

3.2 การจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

ผู้จองซื้อที่ช าระเงินค่าจองซื้อเรียบร้อยแล้ว จะต้องท าการจองซื้อและน าส่งเอกสารประกอบการจองซื้อ ผ่านระบบ 

E-RO บนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com หรือ น าส่งเอกสารประกอบการจองซื้อที่ส านักงานใหญ่ของ

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1 กรณีจองซ้ือผ่านระบบ E-RO 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อ

จะต้องท าการจองซื้อตามขั้นตอนการจองซื้อตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิ

การจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ จองซื้อผ่านระบบ E-RO 1 ครั้ง ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น  

(1) ผู้จองซื้อตรวจสอบสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com  

โดยกรอกเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก ส าหรับผู้จองซื้อท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ

เลขที่หนังสือเดินทางของผู้จองซื้อส าหรับผู้จองซื้อที่ เป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว หรือเลข

ทะเบียนนิติบุคคลส าหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล จากนั้นคลิกเครื่องหมายค้นหา ระบบจะแสดงเลข

ทะเบียนผู้ถือหุ้น และจ านวนหุ้นท่ีสามารถจองซื้อได้ตามสิทธิ ผู้จองซื้อคลิก “OK” เพื่อเริ่มท ารายการ 
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(2) ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลการจองซื้อให้ครบถ้วน และคลิก “ยันยันรายการ”  
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(3) เมื่อยืนยันรายการแล้ว ในกรณีที่ยังไม่ได้ช าระเงิน ผู้จองซื้อสามารถคลิก “สร้าง QR CODE” ระบบจะ

แสดง QR Code/Barcode เพื่อใช้ในการช าระเงิน หรือ ในกรณีที่ช าระเงินแล้ว ผู้จองซื้อแนบหลักฐาน

การช าระเงินในช่อง “ส่งหลักฐานการช าระเงิน” และระบุวันที่ที่ช าระเงิน จากนั้นตรวจสอบความ

ถูกต้องของข้อมูลทั้งหมด ยืนยันค ารับรอง และคลิก “ยืนยันการใช้สิทธิ” 
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ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมี

สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจ านวนเงินรวมทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่

ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ 

โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้จองซื้อที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ) 

นอกจากน้ี ผู้จองซื้อสามารถระบุวิธีรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 วิธี ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือทิสโกข้อสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อที่ปฏิบัติตามวิธีการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้เท่านั้น 

3.2.2 กรณีจองซ้ือที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

ผู้จองซื้อจะต้องน าส่งเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่ระบุในข้อ 3.3.2 ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท

หลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ตามที่อยู่ที่ระบุในข้อ 2.2 เท่านั้น ผู้จองซื้อไม่สามารถน าส่งเอกสารประกอบการ

จองซื้อท่ีสาขาของธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อได้รับใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนมากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ผู้จองซื้อ

จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซื้อดังกล่าว ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นท่ีผู้จองซื้อได้รับใบรับรอง

สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น   

ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมี

สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ครั้งเดียวเต็มจ านวนที่จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจ านวนเงินรวมทั้งในส่วนที่จองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่

ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิท่ีได้รับ 

โดยหากมีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจองซื้อตามสิทธิ ผู้จองซื้อที่มีการจองซื้อเกินสิทธิจึงจะได้รับการ

จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิต่อไป (โปรดดูหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” ประกอบ) 

นอกจากน้ี ผู้จองซื้อสามารถระบุวิธีรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 วิธี ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้นเท่าน้ัน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิให้แก่ผู้จองซื้อท่ีปฏิบัติตามวิธีการ

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้ีเท่านั้น 
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3.3 เอกสารประกอบการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน  

3.3.1 กรณีจองซ้ือผ่านระบบ E-RO  

(1) กรอกข้อมูลในระบบ E-RO ผ่านเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com ให้ครบถ้วน 

(2) แนบเอกสารหลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ E-RO 

3.3.2 กรณีจองซ้ือที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด 

(1) ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ที่กรอกข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลง

ลายมือช่ือ 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถขอรับใบจองซื้อหุ้นได้ที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด หรือ

ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.bcpggroup.com 

(2) ใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ ซึ่งระบุจ านวนหุ้นที่ผู้

ถือหุ้นแต่ละรายมีสิทธิจองซื้อ  

(3) หลักฐานการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

(4) ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซื้อหุ้นตามข้อ 3.3.2 (2) และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ

สกุล ซึ่งท าให้ ช่ือ/ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ถือหุ้นตามที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นตาม

สัดส่วนการถือหุ้น ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ผู้จองซื้อจะต้องแนบเอกสารที่ออก

โดยหน่วยงานราชการ เช่น หนังสือรับรอง ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล เป็นต้น และขอให้แนบเอกสาร

ประกอบการแสดงตน ดังนี้ 

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย:  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง โดยลายมือช่ือ

นั้นจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ ทั้งนี้ ในกรณีที่

บัตรประจ าตัวประชาชนหมดอายุหรือเป็นบัตรประจ าตัวประชาชนตลอดชีพ ให้แนบส าเนา

ทะเบียนบ้านหน้าท่ีมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นท่ีมีเลข

ประจ าตัวประชาชน 13 หลักพร้อมลงนามส าเนาถูกต้อง  

- ในกรณีที่ผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดย

ชอบธรรม) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนาม

รับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้อง  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 

หน้าท่ี 19 จาก 26 

ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:  

- ส าเนาใบต่างด้าวหรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้ อง 

โดยลายมือช่ือน้ันจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ  

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตาม

กฎหมาย 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย:  

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่

ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม

ผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 

(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยลายมือช่ือน้ันจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ 

- หนังสือมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อม

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล

และผู้รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถูกต้อง อนึ่ง หากหนังสือมอบอ านาจกระท าการเป็นฉบับ

ส าเนา เอกสารฉบับส าเนาดังกล่าวต้องลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบอ านาจด้วย 

ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  

- ส าเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล (Affidavit) หรือส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตั้งบริษัท 

(Certificate of Incorporation) ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น และประทับตราส าคัญของนิติบุคคล (ถ้า

มี)  

- ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ 

(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคล พร้อมลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้อง 

โดยลายมือช่ือน้ันจะต้องตรงกับลายมือช่ือท่ีลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจองซื้อทุกฉบับ  

ทั้งนี้ ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทั้งหมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการ

รับรองลายมือช่ือของผู้จัดท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถูกต้องของเอกสารโดยเจ้าหน้าที่ Notary 

Public พร้อมตราประทับของเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าที่ของสถานทูตไทย

หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง และมีอายุไม่เกิน 

6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ 
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(5) ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) มาใช้สิทธิแทนผู้ถือหุ้นจะต้องมี

หนังสือมอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ด าเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในใบจองซื้อหุ้นและเอกสาร

ประกอบการจองซื้อ จะลงนามโดยผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ และจะต้องมีหนังสือของผู้ดูแลรักษา

ผลประโยชน์ที่ระบุชื่อผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนท่ียังไม่หมดอายุหรอืเอกสาร

ประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนั้นอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 

(6) หนังสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้รับมอบ

อ านาจมากระท าการแทน) พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้จองซื้อและผู้รับมอบอ านาจซึ่งลง

นามรับรองส าเนาถูกต้อง 

(7) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ( Issuer 

Account) ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อ

บ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ส าหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้องกรอกข้อมูลใน

แบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ

สถานะ FATCA (FATCA STATUS)” (สิ่งท่ีส่งมาด้วย 12) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล  

 

เมื่อผู้จองซื้อยื่นเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ลงลายมือช่ือเรียบร้อยแล้วให้แก่ทิสโก้ใน

ฐานะตัวแทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน บริษัทฯ และทิสโก้จะถือว่าผู้จองซื้อได้ให้ค ารับรองว่าข้อมูล 

รายละเอียด รวมทั้งลายมือช่ือที่ได้ลงไว้ในเอกสารประกอบการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนนั้น (ไม่ว่าผู้จองซื้อ

เป็นผู้กรอกข้อมูลรายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซื้อนั้นเอง หรือผู้รับมอบอ านาจหรือตัวแทนซึ่ง

รวมถึงบริษัทนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของผู้จองซื้อ หรือบุคคลใดเป็นผู้กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และ

เป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล รายละเอียด หรือลายมือช่ือดังกล่าวผิดพลาด ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่

เป็นจริง บริษัทฯ และ ทิสโกจ้ะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซื้อไม่

ว่าท้ังหมดหรือบางส่วน นอกจากนี้ หากมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือด าเนินการใดๆ ผิดพลาดจากการ

ใช้ข้อมูลดังกล่าว ผู้จองซื้อตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกให้บริษัทฯ หรือทิสโก้รับผิดชอบในความ

เสียหายหรือสูญเสียใด ๆ ทั้งสิ้น และบริษัทฯ และหรือทิสโก้จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความ

สูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่ากรณีใด ๆ 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสารประกอบการจองซื้อตามที่กล่าวข้างต้นหรือส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้วน 

บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื้อไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ 

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ หรือทิสโก้อาจใช้ดุลยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซื้อ

บางประการให้แก่ผู้จองซื้อรายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร 

นอกจากนี้ บริษัทฯ และทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดส่งเอกสารเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่

เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้น
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เดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการ

เสนอขายหรือจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าท่ีขัดต่อกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ 

หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้อง

ด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 

หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุน 

4. เง่ือนไขในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 

4.1 กรณีผู้จองซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิหรือน้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร: ผู้จองซื้อที่แจ้งความประสงค์

จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิ้ง หรือจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าสิทธิท่ีได้รับการจัดสรร จะ

ได้รับการจัดสรรหุ้นท้ังจ านวนที่จองซื้อ 

4.2 กรณีผู้จองซื้อจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ: ผู้จองซื้อจะต้องแสดงความจ านงในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินสิทธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน

ใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) หรือบนเว็บไซต์ https://services.tiscosec.com ผ่านระบบ E-

RO ให้ครบถ้วน ชัดเจน และจะต้องท าการจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งเดียวเต็มจ านวนที่

จองซื้อ ซึ่งเป็นยอดจ านวนเงินรวมทั้งในส่วนท่ีจองซื้อตามสิทธิที่ได้รับและในส่วนที่ประสงค์จะจองซื้อเกินกว่าสิทธิที่

ได้รับ 

ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแต่

ละรายถืออยู่ในรอบแรกแล้ว บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนที่เหลือดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจอง

ซื้อเกินกว่าสิทธิตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ในราคาเดียวกันกับหุ้นท่ีได้รับการจัดสรรตามสิทธิดังนี้ 

4.2.1 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนมากกว่าหรือเท่ากับหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น

ที่เหลือดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิและช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นดังกล่าวท้ังหมดทุกรายตามจ านวนที่

แสดงความจ านงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ 

4.2.2 ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละราย

ถืออยู่ในรอบแรกเป็นจ านวนน้อยกว่าหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อเกินกว่าสิทธิ บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นที่เหลือ

ดังกล่าวให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายโดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิม

ของผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซื้อเกิน
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กว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นท้ิง ท้ังนี้ จ านวน

หุ้นท่ีจะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว  

(2) ในกรณีที่ยังมีหุ้นคงเหลือหลังจากการจัดสรรตามข้อ (1) ให้ท าการจัดสรรให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิ

แต่ละรายและยังไดร้ับการจัดสรรไมค่รบตามจ านวนหุ้นท่ีจองซื้อนั้น โดยน าสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้

ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิแต่ละรายนั้นคูณด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ จะได้เป็นจ านวนหุ้นท่ีผู้ที่จองซื้อเกินกว่า

สิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจัดสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนั้นทิ้ง โดยจ านวนหุ้นที่

จะได้รับการจัดสรรจะไม่เกินจ านวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว ทั้งนี้ ให้

ด าเนินการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ที่จองซื้อเกินกว่าสิทธิตามวิธีการในข้อ (2) นี้ จนกระทั่งไม่มีหุ้นเหลือจาก

การจัดสรร หรือไม่สามารถจัดสรรได้อีกเนื่องจากเป็นเศษของหุ้น 

4.3 บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวัน

ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ถือหุ้นแตล่ะ

รายถืออยู่ (Record Date) ตามสัดส่วนการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ สงวนสิทธิที่จะไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรร

หุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด ซึ่งอาจรวมถึงผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นใด ตามที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนดังกล่าวท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ 

ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติ

หรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดใน

การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคล

หรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมาย

ต่างประเทศท่ีมีผลใช้บังคับอยู่และสามารถด าเนินการได้ในเวลานั้น 

4.4 ผู้จองซื้อที่จองซื้อและช าระเงินค่าจองซื้อแล้ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ 

4.5 ในกรณีช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนด้วยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค (หรือเช็คธนาคาร) หรือ ดร๊าฟท์ การช าระ

เงินค่าจองซื้อและการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจะสมบูรณก์็ต่อเมือ่บริษัทฯ หรือทิสโก้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อ

ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเท่านั้น 

4.6 หาก (1) ผู้จองซื้อไม่สามารถจ่ายเงินค่าจองซื้อหุ้น หรือทิสโก้ไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ไม่ว่าในกรณีใด ๆ 

ก็ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือทิสโก ้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซื้อและการ

ช าระเงินค่าหุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้จองซื้อกรอกข้อมูลในการจองซื้อหุน้สามัญเพิ่มทุนไม่ครบถ้วนหรือไมชั่ดเจน 

บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป หรือให้เป็นไปตามดุลยพินิจของ

บริษัทฯ หรือทิสโก ้
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อน่ึง ในการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ผู้จองซื้อควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อ และด าเนินการ

ให้เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผู้จองซื้อมิได้ปฏิบัติตามวิธีการช าระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

และด าเนินการให้เป็นไปตามเงื่อนไขและวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อได้ทันตามก าหนด

ระยะเวลาจองซื้อ บริษัทฯ หรือทิสโก้มีสิทธิจะถือว่าผู้ถือหุ้นสละสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดย

บริษัทฯ หรือทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวต่อไป 

4.7 บริษัทฯ และทิสโก้ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินค่าหุ้น เงื่อนไขในการจองซื้อ หรือ

ข้อมูลใด ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิธีการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือ

ข้อจ ากัดในการด าเนินงาน 

5. การคืนเงินค่าจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น หรือผู้จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกินกว่าสิทธิที่ได้รับการจัดสรร

แต่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนน้อยกว่าจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีประสงค์จะจองซื้อเกินสิทธิ บริษัทฯ หรือทิสโก้จะ

ด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่ง

ตามที่ผู้จองซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือท่ีระบุไว้ในการจองซื้อผ่านระบบ E-RO ดังนี ้

5.1 การโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชน:  

บริษัทฯ หรือทิสโก้จะด าเนินการคนืเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนท่ีไม่ได้รับการจัดสรรโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูก

กับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตรประจ าตัวประชาชนภายใน 7 วันท าการนับจากวันสิ้นสุด

ระยะเวลาการจองซื้อ กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลข

บัตรประจ าตัวประชาชนได้ การคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นจะด าเนินการโดยจ่ายเป็นเช็คตามข้อ 5.2 

5.2 การจ่ายด้วยเช็คธนาคาร: บริษัทฯ หรือทิสโก้จะด าเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยการ

จ่ายเป็นเช็คธนาคารทิสโก้ จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ ขีดคร่อมสั่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื้อ และจัดส่ง

ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายละเอียดในฐานข้อมูลสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนด

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 

(Record Date) ภายใน 10 วันท าการนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  ซึ่งผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบ

ค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บต่างส านักหักบัญชีหรือเช็คธนาคารและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องที่อาจจะเกิดขึ้น (ถ้ามี) 

ทั้งนี้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซื้อได้ในก าหนดเวลาดังกล่าว บริษัทฯ หรือทิสโก้จะต้องช าระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จอง

ซื้อในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินคืนค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรร นับจากวันพ้นก าหนด

ระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใด ๆ หากได้มีการส่งเช็คธนาคารเพื่อคืนเงินค่าจอง

ซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซื้อตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนด

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record 
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Date) แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืนโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มีสิทธิเรียกร้อง

ดอกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือ ทิสโก้ อีกต่อไป 

ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ผูกกับบริการพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยเลขบัตร

ประจ าตัวประชาชนของผู้จองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดส่งเช็ค ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือทิสโก้ เช่น ข้อมูลช่ือ 

ที่อยู่ ของผู้จองซื้อไม่ชัดเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนด

รายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record 

Date) บริษัทฯ และทิสโก้จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว 

6. วิธีการส่งมอบหุ้นสามัญเพ่ิมทุนและใบส าคัญแสดงสิทธใิห้แก่ผู้จองซ้ือ 

ผู้จองซื้อสามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

6.1 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชี

ของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุน

และใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับ “บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ฝาก” 

และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพย์

นั้นฝากอยู่ และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  

ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ผู้จองซื้อ

ฝากไว้ ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรใน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ อนุญาตให้หุ้นสามัญเพิ่มทุน

หรือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ท าการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้จองซื้อเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 6.1 นี้ ช่ือของผู้จองซื้อจะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชีซื้อขาย

หลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์

ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วจะไม่สามารถฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีได้และผู้จองซื้อจะไม่

สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิได้ทันทีในวันแรกของการซื้อขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นสามัญและ

ใบส าคัญแสดงสิทธใินนามผู้จองซื้อตามข้อ 6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

นอกจากน้ี โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์) และเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ที่

ประสงค์จะน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของตนเองให้ถูกต้อง หากระบุ

หมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์หรอืเลขท่ีบัญชีซื้อขายหลักทรพัย์ไมถู่กต้อง จะไม่สามารถฝากหุ้นสามัญเพิ่ม

ทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าบัญชีได้ ซึ่งบริษัทฯ หรือทิสโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือความล่าช้าในการ

ติดตามหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ 
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6.2 ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ (Scripless System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ ในบัญชี

ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้น

สามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามจ านวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันท าการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ

จองซื้อ หากผู้จองซื้อต้องการถอนหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิเพิ่มทุนออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก

หลักทรัพย์ สมาชิกเลขท่ี 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้น

สามัญและใบส าคัญแสดงสทิธิตามอัตราที่ศูนย์รบัฝากหลักทรัพยก์ าหนด ในกรณีนี้ผู้จองซื้อหุ้นจะต้องกรอกข้อมูลใน

เอกสารประกอบการจองซื้อเพิ่มเติม โดยผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 

“แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) ส าหรับผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลจะต้อง

กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ” และ “แบบสอบถามส าหรับ

ตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 12) พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูล 

และน าส่งให้ทิสโก้พร้อมเอกสารจองซื้ออ่ืน ๆ 

ทั้งนี้ ผู้จองซื้อที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ 

สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องจองซื้อโดยการน าส่งเอกสารประกอบการจองซื้อที่ส านักงานใหญ่ของบริษัทหลักทรัพย์ 

ทิสโก ้จ ากัด เท่านั้น  

นอกจากนี้ การถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิที่ฝากไว้ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก

เลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการและมีค่าธรรมเนียมการถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝาก

หลักทรัพย์ฯ ก าหนด ดังนั้น ผู้จองซื้อที่น าฝากในบัญชีดังกล่าว อาจไม่สามารถถอนหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญ

แสดงสิทธิได้ทันภายในวันท่ีหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

หากผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งช้ีการเป็นบุคคลสหรัฐฯ และ/หรือ 

แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบ

หุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิในนามผู้จองซื้อตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 6.3  

6.3 ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยให้ออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดง

สิทธิในนามของผู้จองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิตาม

จ านวนที่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้

ถือหุ้นสามัญที่ปรากฏ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือ

หุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Record Date) ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ใน

กรณีนี้ ผู้จองซื้อท่ีได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบส าคัญแสดงสิทธิ ที่ได้รับการจัดสรรใน
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ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ ซึ่งอาจจะได้รับภายหลังจากที่หุ้นสามัญ

เพิ่มทุนหรือใบส าคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ได้เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในการจองซื้อ หรือ ข้อมูลที่ผู้จองซื้อระบุไม่สัมพันธ์กันหรือไม่ชัดเจน หรือ

ไม่ได้ระบุรหัสสมาชิกบริษัทหลักทรัพย์ ช่ือบริษัทหลักทรัพย์ หรือหมายเลขบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้นสามัญและใบส าคัญแสดงสิทธิ ตามข้อ 6.3 ให้แก่ผู้จองซื้อแทน 

7. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

7.1 หากบริษัทฯ ไม่สามารถโอนเงินค่าจองซื้อหุ้นคืนให้แก่ผู้จองซื้อภายในระยะเวลาที่ก าหนด อันเป็นเหตุอื่นใดซึ่งเกิน

กว่าวิสัยที่บริษัทฯ หรือทิสโก้ จะด าเนินการได้ บริษัทฯ และทิสโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อค่าดอกเบี้ย และ/หรือ 

ค่าเสียหายอื่นใด และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ ตามที่

ระบุไว้ในหัวข้อ 4 “เงื่อนไขในการจองซื้อ” 

7.2 หากจ านวนหุ้นที่ผู้จองซื้อระบุในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ 

หรือ ทิสโก้ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจ านวนที่น้อยกว่า ระหว่างจ านวนหุ้นที่จองซื้อหรือจ านวนเงินที่ได้รับจากการ

จองซื้อหุ้น 

7.3 หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ที่ 

เจ้าหน้าที่บริการหลักทรัพย์ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ 

บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จ ากัด ส านักงานใหญ ่

ช้ัน 4 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์  
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