
 
 

                                                   

 

 

 

 

บริษทั ปตท. น ้ำมนัและกำรค้ำปลีก จ ำกดั (มหำชน)  

 

รำยละเอียดวิธีกำรจองซ้ือ และกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ OR ส ำหรบัผูถ้ือหุ้น
ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น  
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          รำยละเอียดวิธีกำรจองซ้ือ และกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของบริษทั ปตท. น ้ำมนั 

และกำรค้ำปลีก จ ำกดั (มหำชน) (“OR”) ส ำหรบัผูถ้อืหุ้นของบริษทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (“ปตท.”)         
 เฉพำะกลุม่ท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้น 

 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 
- ส ำหรบักำรจองซือ้โดยวธิกีำรกรอกรำยละเอยีดในใบจองซือ้ (Hard Copy): ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 

น. ของวนัที ่25 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่27 มกรำคม 2564 
- ส ำหรบักำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com/kmyinvest: ตัง้แต่

เวลำ 9.00 น. ของวนัที ่25 มกรำคม 2564 ถงึเวลำ 16.00 น. ของวนัที ่28 มกรำคม 2564 
- ส ำหรบักำรจองซือ้ผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทป: ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัที ่25 มกรำคม 2564 

ถงึวนัที ่27 มกรำคม 2564 

2. สถำนท่ีรบัจองซ้ือ เอกสำรประกอบกำรจองซ้ือ และหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน  

OR ไดแ้ต่งตัง้บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) เป็นตวัแทนในกำรรบัจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ 
OR (“บล. กสกิรไทย” หรอื “ตวัแทนรบัจองซือ้”) ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้
ทุกรำย ทีม่ชีื่อปรำกฏอยู่ในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ณ วนัที ่5 มกรำคม 2564 (“วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อื
หุน้ของ ปตท.”) โดยผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้แต่ละรำยสำมำรถจองซือ้หุน้โดยยื่น
ใบจองซื้อ เอกสำรประกอบกำรจองซื้อ และหลกัฐำนกำรช ำระเงินค่ำจองซื้อหุ้นได้ที่ ส ำนักงำนใหญ่ของ บล. 
กสกิรไทย ตำมทีอ่ยู่ดำ้นล่ำง 

 

ช่ือ บรษิทัหลกัทรพัย ์กสกิรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ท่ีอยู ่ ชัน้ 3 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท  
กรุงเทพฯ 10400 

ติดต่อ คุณคมัภรี ์สณัสตุนำนนท ์/ คุณอำรพีร ศริวิลัย ์/ คุณสณิุสำ ประสทิธิส์วุรรณ  
ฝ่ำยปฏบิตักิำรหลกัทรพัย ์

โทรศพัท ์ 02-7960089 หรอื 02-7960123 หรอื 02-7960121 

 

ทัง้นี้ งดรบัใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อทำงไปรษณีย์ หรือผ่ำนสำขำของธนำคำรพำณิชย์ทัว่
ประเทศ  

ส ำหรบัผูจ้องซือ้ในต่ำงจงัหวดั ผูจ้องซือ้สำมำรถตดิต่อบรษิทัหลกัทรพัยท์ีท่่ำนมบีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์โดยทำง
บริษัทหลกัทรพัย์ของท่ำนจะให้ค ำแนะน ำและ/หรือรวบรวมใบจองซื้อและเอกสำรประกอบกำรจองซื้อให้กบั
ตวัแทนรบัจองซือ้ต่อไป  

นอกจำกกำรจองซ้ือหุ้นท่ีส ำนักงำนใหญ่ของตวัแทนรบัจองซ้ือดงักล่ำวแล้ว ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะ
กลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นแต่ละรำยสำมำรถจองซ้ือหุ้นผำ่นทำงระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์
www.kasikornbank.com/kmyinvest ตำมท่ีระบุในหวัข้อ 4.2 “กำรจองซ้ือผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) 
บนเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com/kmyinvest” ในเอกสำรฉบบัน้ี 
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3. วิธีกำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพ่ิมทนุ 

ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นจะได้รบัสทิธิจองซื้อหุ้นสำมญัเพิ่มทุนของ  OR ตำม
อตัรำสว่นกำรใชส้ทิธทิีก่ ำหนด (รำยละเอยีดปรำกฏตำมใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ ซึง่ออกโดยบรษิทั ศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั (“ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย”์) (สิง่ทีส่่งมำดว้ย1)) (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็น
ทศนิยมที่เกิดจำกกำรค ำนวณให้ปัดเศษของหุ้นนั ้นทิ้ง ทัง้จ ำนวน) โดยสำมำรถจองซื้อเกินกว่ำสิทธิ 
(Oversubscription) ได ้และไม่มกีำรก ำหนดอตัรำสงูสดุกำรจองซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ(Oversubscription without cap 
of entitled right  

 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้อำจแสดงควำมจ ำนงทีจ่ะจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน
ของ OR ในครัง้นี้ตำมสทิธทิีไ่ดร้บั หรอืเกนิกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บั หรอืน้อยกว่ำสทิธทิีไ่ดร้บั หรอืสละสทิธไิม่จองซือ้หุน้
สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้กไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำ
สทิธจิะได้รบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนที่แสดงควำมจ ำนงจองซื้อเกนิกว่ำสทิธกิต่็อเมื่อมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนที่
เหลอืจำกกำรจดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีไ่ดจ้องซือ้ตำมสทิธคิรบถว้น
ทัง้หมดแลว้เท่ำนัน้ โดยหลกัเกณฑส์ ำหรบักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนเกนิกว่ำสทิธมิดีงันี้ 

กรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยเหลอืมำกกว่ำ หรอืเท่ำกบัหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ

ผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR เกนิ
กว่ำสทิธแิต่ละรำยจะไดร้บักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนตำมจ ำนวนทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซือ้ทัง้จ ำนวน (ในกรณี
ทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน) 

กรณีทีม่หีุน้สำมญัเพิม่ทุนทีเ่สนอขำยเหลอืน้อยกว่ำหุน้ทีจ่องซือ้เกนิกว่ำสทิธ ิ

(1) ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิด้รบัจดัสรรหุน้ที่แสดงควำมจ ำนงจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ 
OR เกนิกว่ำสทิธแิต่ละรำยจะไดร้บักำรจดัสรรตำมสดัสว่นกำรถอืหุน้เดมิใน ปตท. ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้
ถอืหุน้ของ ปตท. (ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้
จ ำนวน) 

(2) ในกรณีทีย่งัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (1) ใหจ้ดัสรรแก่ผูถ้อืหุน้ของ 
ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ทีแ่สดงควำมจ ำนงจองซื้อหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR เกนิกว่ำ
สทิธแิละยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบแต่ละรำย ตำมสดัส่วนกำรถอืหุน้เดมิใน ปตท. ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผู้
ถือหุ้นของ ปตท. ในรอบที่ 2 และ 3 (ในกรณีที่มเีศษของหุ้นที่เป็นทศนิยมที่เกดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ด
เศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน)  

(3) ในกรณีทีย่งัมหีุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR คงเหลอืหลงัจำกกำรจดัสรรตำมขอ้ (2) ใหจ้ดัสรรหุน้สำมญัเพิม่
ทุนของ OR คงเหลอืดงักล่ำวตำมสดัส่วนทีผู่้ถอืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้แสดง
ควำมจ ำนงจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทนุของ OR เกนิกว่ำสทิธแิละยงัไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบตำม (1) และ (2) 
(ในกรณีทีม่เีศษของหุน้ทีเ่ป็นทศนิยมทีเ่กดิจำกกำรค ำนวณใหปั้ดเศษของหุน้นัน้ทิง้ทัง้จ ำนวน) ทัง้นี้ ให้
ด ำเนินกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนคงเหลอืดงักล่ำว ตำมวธิกีำรในขอ้ (3) นี้จนกระทัง่ไม่มหีุน้สำมญัเพิม่

ผูถ้ือหุ้นของ ปตท. สำมำรถตรวจสอบรำคำจองซ้ือท่ีรำคำเสนอขำยสงูสดุของช่วง

รำคำเสนอขำยเบือ้งต้น และอตัรำส่วนกำรใช้สิทธิ ได้ท่ีเวบ็ไซตข์อง ปตท. 

(www.pttplc.com) และเวบ็ไซตข์องตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (www.set.or.th)  



 
 

 3  
 

ทุนของ OR เหลอืจำกกำรจดัสรร หรอืไม่สำมำรถจดัสรรไดอ้กีเนื่องจำกเป็นเศษของหุน้ อย่ำงไรกต็ำม 
จ ำนวนหุ้นที่จะจดัสรรจะต้องไม่เกินจ ำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรำยได้จองซื้อและช ำระรำคำค่ำจองซื้อ
ครบถว้นแลว้  

ในกรณีที่มหีุ้นสำมญัเพิม่ทุนของ OR เหลอืจำกกำรจดัสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิดร้บั
จัดสรรหุ้น OR จะน ำหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ OR ที่เหลืออยู่ดังกล่ำวรวมถึงเศษหุ้นที่ได้จำกกำรปัดเศษไป
ด ำเนินกำรจดัสรรเพื่อเสนอขำยต่อประชำชนเป็นกำรทัว่ไปครัง้แรก (IPO) ซึง่รวมถงึ บุคคลตำมดุลยพนิิจของ
ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ผู้จองซื้อรำยย่อย ผู้ลงทุนสถำบนัที่จองซื้อในประเทศ 
(รวมถึงผู้ลงทุนสถำบนัที่เป็น Cornerstone Investors ที่จองซื้อในประเทศ) นิติบุคคลที่สำมำรถเข้ำร่วมกำร
ส ำรวจควำมต้องกำรซื้อ และ/หรอืผู้ลงทุนที่จองซื้อในต่ำงประเทศผ่ำนผู้ซื้อหุน้เบื้องต้นในต่ำงประเทศ (Initial 
Purchasers) (รวมถงึผูล้งทุนสถำบนัทีเ่ป็น Cornerstone Investors ทีจ่องซือ้ในต่ำงประเทศ)  

อย่ำงไรกต็ำม OR มสีทิธใิชดุ้ลยพนิิจพจิำรณำไม่เสนอขำย ไม่ส่งเอกสำรเกีย่วกบักำรเสนอขำย หรอืไม่จดัสรร
หุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้ หำกกำรเสนอขำยหรอืกำรจดัสรร
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนดงักล่ำวท ำให้ หรืออำจเป็นผลให้ (ก) OR มีหน้ำที่ตำมกฎหมำยต่ำงประเทศ หรือ (ข) ไม่
เป็นไปตำมหลกัเกณฑ ์วธิกีำร หรอืเงื่อนไขทีก่ ำหนดในกำรเสนอขำยหรอืจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน  

ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธกิำรจดัสรรหุ้นสำมญัเพิม่ทุนให้แก่ผู้ถอืหุน้ที่
ปฏบิตัติำมวธิกีำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนนี้เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ กำรด ำเนินกำรจดัสรรดงักล่ำวอยู่ภำยใต้ดุลยพนิิจของผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย 
ซึง่อำจพจิำรณำเปลีย่นแปลงวธิกีำรเสนอขำย หรอืจดัสรรหุน้ดงักล่ำวไดต้ำมควำมเหมำะสมโดยจะด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎเกณฑท์ีเ่กีย่วขอ้งเพื่อใหก้ำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ในครัง้นี้ประสบควำมส ำเรจ็ 

4. วิธีกำรจองและช ำระเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

4.1     กำรจองซ้ือโดยกำรกรอกรำยละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

- ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกรำยละเอยีดกำรจองซือ้ในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR (แบบ ง ส ำหรบัผูถ้อื
หุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้) ใหถู้กต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพรอ้มลงลำยมอืชื่อผู้
จองซือ้ หำกผูจ้องซือ้เป็นนิตบิุคคล ใบจองซือ้จะตอ้งลงนำมโดยผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้พรอ้ม
ประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี โดยขอ้มูลในใบจองซื้อหุ้นใช้ในกำรด ำเนินกำรรู้จกัลูกค้ำ และ
ตรวจสอบเพื่อทรำบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้ำ (Know Your Customer & Customer Due Diligence: 
KYC/CDD) 

- ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิโดยเงนิสดหรอืเงนิโอนผ่ำนระบบ Bill Payment ของธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) (“ธนำคำรกสิกรไทย”) ชื่อบญัช ี“บมจ. หลกัทรพัยก์สิกรไทย เพื่อจองซ้ือหุ้นส ำหรบัผู้ถือ
หุ้นเดิม” โดยใชแ้บบฟอรม์กำรช ำระเงนิผ่ำน Bill Payment ทีจ่ดัส่งโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (สิง่ทีส่่ง
มำด้วย 4) กรอกรำยละเอยีดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้ระบุรหสัลูกค้ำ Ref.1 เป็นหมำยเลขบตัรประจ ำตัว
ประชำชน 13 หลกั หรอืเลขทีห่นงัสอืเดนิทำง หรอืเลขทีใ่บต่ำงดำ้ว หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคลของผูจ้อง
ซือ้ และระบุรหสัอำ้งองิ Ref.2 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 10 หลกั ตำมทีร่ะบุไวใ้นใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ 
(หำกไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สำมำรถท ำรำยกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ได)้ โดยสำมำรถช ำระเงินได้
ท่ีเคำน์เตอรธ์นำคำรกสิกรไทย ทุกสำขำ ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 15.30 น. (หรือภำยในเวลำท ำกำร
ของธนำคำรกสิกรไทย แต่ละสำขำ) ของวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 มกรำคม 2564 
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- กรณีผูจ้องซือ้ช ำระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟท ์ต้องลงวนัท่ีไม่เกินวนัท่ี  26 มกรำคม 2564 แต่
ต้องหลงัจำกวนัท่ีแบบแสดงรำยกำรข้อมูลและหนังสือช้ีชวนมีผลบงัคบัใช้แล้ว เท่ำนัน้ โดย
สำมำรถช ำระเงินได้ท่ีเคำน์เตอรธ์นำคำรกสิกรไทย ทุกสำขำ ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 15.30 น. (หรอื
ภำยในเวลำท ำกำรของธนำคำรกสิกรไทย แต่ละสำขำ) ของวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 และภำยใน
เวลำ 11:00 น. หรือภำยในเวลำปิดรบัเชค็เคลียรร่ิ์งของธนำคำรกสิกรไทย แต่ละสำขำของวนัท่ี 
26 มกรำคม 2564 โดยขดีคร่อมเฉพำะสัง่จ่ำย “บมจ. หลกัทรพัยก์สิกรไทย เพื่อจองซ้ือหุ้นส ำหรบัผู้
ถือหุ้นเดิม” เท่ำนัน้ และตอ้งสำมำรถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ำกส ำนกัหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภำยในวนัท ำกำร
ถดัไป โดยชื่อเจำ้ของเชค็ตอ้งเป็นชื่อเดยีวกบัผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ 

- กรณีผู้จองซื้อช ำระเงนิโดยกำรโอนเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET) (เฉพำะผู้จองซื้อประเภทนิติ
บุคคลที่มอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้อแทนเท่ำนัน้) 
สำมำรถช ำระเงินผ่ำนระบบบำทเนต (BAHTNET)  ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 15.30 น. (หรือภำยใน
เวลำท ำกำรของธนำคำรกสิกรไทย แต่ละสำขำ) ของวนัท่ี 25 มกรำคม 2564 ถึงวนัท่ี 27 มกรำคม 
2564 

4.2     กำรจองซ้ือผำ่นระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com/kmyinvest  

 (หมายเหต:ุ หน้าจอน้ีเพือ่ประกอบคูม่ือจองซ้ือ และค าอธิบายเท่านัน้ หน้าจอส าหรบัการจองซ้ือเมือ่
ท ารายการจริงอาจแตกต่างจากทีร่ะบใุนคู่มือจองซ้ือฉบบัน้ี) 

1. ผู้ จ อ งซื้ อ ส ำม ำ รถต รว จสอบสิท ธิ ก ำ ร จ อ งซื้ อ หุ้ น ส ำมัญ เพิ่ มทุ น ขอ ง  OR ผ่ ำ น เ ว็บ ไซต์  
www.kasikornbank.com/kmyinvest โดยกำรกรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตัวประชำชน (ส ำหรบับุคคล
ธรรมดำสญัชำตไิทย) หรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทำง (ส ำหรบับุคคลธรรมดำสญัชำตอิื่น) หรอืเลขทะเบยีนนิติ
บุคคล (ส ำหรบันิตบิุคคล) ตัง้แต่ประมำณวนัที ่18 มกรำคม 2564 ถงึวนัสิน้สดุกำรจองซือ้  

1.1 ภำยหลงัจำกคลกิเลอืก “ตรวจสอบสิทธิกำรจองซ้ือ” ผูจ้องซือ้คลกิเลอืกขอ้มลูทีจ่ะใชใ้นกำร
ตรวจสอบสทิธใินกำรจองซือ้หุน้ 
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1.2 กรณีตรวจสอบสทิธดิว้ยหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน หำกมสีทิธจิองซือ้ ระบบจะแสดงเลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และจ ำนวนหุน้ทีไ่ดร้บัตำมสทิธแิต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่มม่สีทิธจิอง
ซือ้ ระบบจะแสดงขอ้ควำม “ไม่พบสทิธกิำรจองซือ้” 
 

 
 

xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx  
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1.3 กรณีตรวจสอบสทิธดิว้ยเลขทีห่นงัสอืเดนิทำง หำกมสีทิธจิองซือ้ ระบบจะแสดงเลขทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ และจ ำนวนหุน้ทีไ่ดร้บัตำมสทิธแิต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่ม่มสีทิธจิองซือ้ ระบบจะ
แสดงขอ้ควำม “ไม่พบสทิธกิำรจองซือ้” ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ทีม่สีทิธทิีม่ใิช่บุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย
ตอ้งจองซือ้โดยวธิกีำรกรอกรำยละเอยีดในใบจองซือ้ (Hard Copy) เท่ำนัน้ 

 

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxx    
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1.4 กรณีตรวจสอบสทิธดิว้ยเลขทะเบยีนนิตบิุคคล หำกมสีทิธจิองซือ้ ระบบจะแสดงเลขทะเบยีนผูถ้อื
หุน้ และจ ำนวนหุน้ทีไ่ดร้บัตำมสทิธแิต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ในกรณีทีไ่ม่มสีทิธจิองซือ้ ระบบจะ
แสดงขอ้ควำม “ไม่พบสทิธกิำรจองซือ้” ทัง้นี้ ผูจ้องซือ้ทีม่สีทิธทิีเ่ป็นนิตบิุคคลตอ้งจองซือ้โดย
วธิกีำรกรอกรำยละเอยีดในใบจองซือ้ (Hard Copy) เท่ำนัน้ 

 
 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx    
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2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสัญชำติไทยสำมำรถจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www. 

kasikornbank.com/kmyinvest โดยท ำตำมวธิกีำร ดงันี้  

2.1 ผูจ้องซือ้คลกิเลอืก “จองซ้ือหลกัทรพัย”์ เลอืกประเภทกำรจองซือ้เป็น “ผูถ้ือหุ้น ปตท. ท่ีมีสิทธิ
ได้รบักำรจดัสรรหุ้น” และเลอืกช่องทำงกำรช ำระเงนิ   

 
 

 

 

 

xxxxxxxxxx 
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2.2 กรณีช ำระเงินค่ำจองซ้ือผำ่นระบบ K Mobile Banking PLUS (“K PLUS”) 

2.2.1 ผูจ้องซือ้จะตอ้งยนืยนัตวัตนโดยกำรกรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน และหมำยเลข
โทรศพัทท์ีล่งทะเบยีนกบั K PLUS 

 
 

 

 

คลกิเลอืกช่อง

ทำงกำรช ำระเงนิ 
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2.2.2 หลงัจำกทีย่นืยนัตวัตนผ่ำน K PLUS เรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ 
ชื่อ-นำมสกุล หมำยเลขบตัรประจ ำตัวประชำชน เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และรำยละเอยีด
ขอ้มลูสทิธกิำรจองซือ้ของแต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ผูจ้องซ้ือสำมำรถจองซ้ือไดค้รัง้ละ 
1 เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น เท่ำนัน้) 

 

 

2.2.3 หลกัจำกทีค่ลกิ “จองซ้ือ” ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกจ ำนวนหุน้ทีต่อ้งกำรจองซือ้ของเลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งกำรใชส้ทิธ ิโดยสำมำรถจองซือ้ไดม้ำกกวำ่ หรอืเท่ำกบั หรอืน้อย
กว่ำจ ำนวนหุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ

 
 

xxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 
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2.2.4 ผูจ้องซือ้คลกิเลอืกวธิกีำรรบัหุน้เมื่อไดร้บัจดัสรร โดยสำมำรถเลอืก (1) ฝำกหุน้ทีไ่ดร้บักำร
จดัสรรไวท้ีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีม่อียู่โดยเลอืกชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์พรอ้ม
ระบุเลขที่บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือ  (2) ฝำกหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ที่บัญชีผู้ออก
หลกัทรพัย ์(สมำชกิเลขที ่600) (กรณีนี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้
กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ “FATCA” เพิม่เติม) หรอื (3) ออกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ได้รบั
กำรจดัสรรไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ (กรณีนี้ ขอ้มลูทีอ่ยู่ในกำรจดัสง่จะอำ้งองิขอ้มูลของศนูย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย)์ 

 
 

 
 

 

กรณเีลอืกเขำ้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์

(สมำชกิเลขที ่600) ตอ้งกรอก

แบบสอบถำม FATCA เพิม่เตมิ 

กรณเีลอืกรบัเป็นใบหุน้ ขอ้มลูทีอ่ยู่ใน

กำรจดัส่งจะอำ้งองิขอ้มลูจำก TSD 
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2.2.5 ระบบจะระบ ุเลขทีบ่ญัช ีK PLUS ทีจ่ะใชช้ ำระค่ำจองซือ้หุน้ เป็นช่องทำงกำรรบัเงนิคนืค่ำ
จองซือ้หำกไม่ไดร้บัจดัสรร หรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่องซือ้ หรอืรำคำเสนอขำย
สดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำสงูสดุของช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้ 

 

2.2.6 หลงัจำกทีค่ลกิ “ถดัไป” ระบบจะแสดงหน้ำจอขอ้มลูกำรจองซือ้ใหต้รวจสอบอกีครัง้ 

 

 

2.2.7 ภำยหลงัจำกทีค่ลกิ “ยืนยนั” ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิโดยเขำ้ไปทีร่ะบบ K PLUS และ
คลิกที่เครื่องหมำย Notification โดยผู้จองซื้อต้องช ำระเงินภำยใน 10 นำที มิฉะนัน้
รำยกำรจองซ้ือจะถกูยกเลิก ทัง้นี้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ (ซึ่งรวมถึงจ ำนวนเงนิสูงสุดที่
สำมำรถช ำระได)้ ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของธนำคำรกสกิรไทย และผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระ
เงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนต่อ 1 รำยกำรจองซือ้เท่ำนัน้ 

xxxxxxxxxx    
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2.3 กรณีช ำระเงินค่ำจองซ้ือผำ่นระบบกำรโอนเงินอตัโนมติั (Automatic Transfer System หรือ 

“ATS”) หรอืกำรหกัเงินฝำกในบญัชีซ้ือขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซ้ือ (“กำรหกัหลกัประกนั”) 
(เฉพำะลูกค้ำของ  บล. กสิกรไทย เท่ำนัน้) 

2.3.1 ผูจ้องซือ้จะต้องยนืยนัตวัตนโดยกรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เบอรม์อืถอืทีผู่ก
กบัเลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีเ่ปิดกบั บล. กสกิรไทย และเลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย ์
6 หลกักบั บล. กสกิรไทย จำกนัน้คลกิ “ขอรหสั OTP” 
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2.3.2 ผูจ้องซือ้กรอกรหสั OTP ทีส่ง่ไปยงัเบอรม์อืถอืทีร่ะบุขำ้งตน้เพือ่ยนืยนัตวัตน 

 

2.3.3 หลงัจำกทีย่นืยนัตวัตนเรยีบรอ้ยแลว้ ระบบจะแสดงขอ้มลูของผูถ้อืหุน้ ไดแ้ก่ ชื่อ -นำมสกุล 
หมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน เลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และรำยละเอยีดขอ้มลูสทิธกิำรจอง
ซือ้ของแต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (ผู้จองซ้ือสำมำรถจองซ้ือได้ครัง้ละ 1 เลขทะเบียนผู้
ถือหุ้น เท่ำนัน้) 
 

 

 

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    



 
 

 16  
 

2.3.4 หลกัจำกทีค่ลกิ “จองซ้ือ” ผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุจ ำนวนหุน้ทีต่อ้งกำรจองซือ้ของเลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งกำรใชส้ทิธ ิโดยสำมำรถจองซือ้ไดม้ำกกว่ำ หรอืเท่ำกบั หรอืน้อยกว่ำจ ำนวน
หุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ
 

 
 

2.3.5 ผูจ้องซือ้คลกิเลอืกวธิีกำรช ำระเงนิค่ำจองซื้อ โดยสำมำรถเลอืกช ำระเงนิผ่ำนกำรโอนเงนิ 
ATS หรอืกำรหกัหลกัประกนั พร้อมทัง้คลกิเลอืกบญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ที่จะใช้ช ำระค่ำ
จองซื้อ ทัง้นี้ ผู้จองซื้อจะต้องส ำรองเงินค่ำจองซื้อหุ้นไว้ในบญัช ีATS หรือบญัชซีื้อขำย
หลกัทรพัยส์ ำหรบักำรหกัหลกัประกนัภำยใน 16.00 น. ของวนัจองซือ้แต่ละวนั หำก บล. 
กสกิรไทย ไม่สำมำรถด ำเนินกำรหกัเงนิค่ำจองซือ้ได ้บล. กสกิรไทย ขอสงวนสทิธทิีจ่ะไม่
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว 

2.3.6 ระบบจะระบุเลขทีบ่ญัชธีนำคำรทีผู่กกบับญัช ีATS หรอืเลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัย์ทีใ่ช้
ช ำระค่ำจองซือ้เป็นช่องทำงกำรรบัเงนิคนื หำกไม่ไดร้บัจดัสรร หรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่ำ
จ ำนวนที่จองซื้อ หรือรำคำเสนอขำยสุดท้ำยต ่ำกว่ำรำคำสูงสุดของช่วงรำคำเสนอขำย
เบือ้งตน้ และระบุเลขทีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีใ่ชช้ ำระเงนิค่ำจองซือ้เป็นวธิกีำรรบัหุน้ 
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2.3.7 หลงัจำกทีค่ลกิ “ถดัไป” ระบบจะแสดงหน้ำจอขอ้มลูกำรจองซือ้ใหต้รวจสอบอกีครัง้ 

 

 

xxxxxxxxxx    
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2.3.8 ภำยหลงัจำกทีค่ลกิ “ยืนยนั”  บล. กสกิรไทยจะท ำกำรหกัเงนิค่ำจองซื้อตำมทีร่ะบุต่อไป 
ทัง้นี้ ภำยหลังกำรยืนยนัข้อมูลกำรจองซื้อในขัน้ตอนนี้จะไม่สำมำรถแก้ไขข้อมูล หรือ
ยกเลกิกำรจองซือ้ไดใ้นทุกกรณี 

 
 

2.4 กรณีช ำระเงินค่ำจองซ้ือผำ่นระบบ Bill Payment ของธนำคำรกสิกรไทย และ/หรอืธนำคำร
พำณิชยอ่ื์นๆ   

2.4.1 ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน และเบอรโ์ทรศพัท ์ 
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2.4.2 หลังจำกที่คลิก “เร่ิมจองซ้ือ” ระบบจะแสดง หมำยเลขบัตรประจ ำตัวประชำชน เลข
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ และรำยละเอยีดขอ้มลูสทิธกิำรจองซือ้ของแต่ละเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ทัง้นี้  
ผูจ้องซือ้จะต้องกรอก ค ำน ำหน้ำ และ ชื่อ-นำมสกุล เพิม่เตมิ (ผู้จองซ้ือสำมำรถจองซ้ือ
ได้ครัง้ละ 1 เลขทะเบียนผูถ้ือหุ้น เท่ำนัน้) 

 

 
 

2.4.3 หลกัจำกทีค่ลกิ “จองซ้ือ” ผูจ้องซือ้จะตอ้งระบุจ ำนวนหุน้ทีต่อ้งกำรจองซือ้ของเลขทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งกำรใชส้ทิธ ิโดยสำมำรถจองซือ้ไดม้ำกกว่ำ หรอืเท่ำกบั หรอืน้อยกว่ำจ ำนวน
หุน้ทีไ่ดร้บัสทิธ ิ (รปูภำพประกอบตำมขอ้ 2.2.3) 

2.4.4 ผูจ้องซือ้คลกิเลอืกวธิกีำรรบัหุน้เมื่อไดร้บัจดัสรร โดยสำมำรถเลอืก (1) ฝำกหุน้ทีไ่ดร้บักำร
จดัสรรไวท้ีบ่ญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยข์องผูจ้องซือ้ทีม่อียู่โดยเลอืกชื่อบรษิทัหลกัทรพัย ์พรอ้ม
ระบุเลขที่บัญชีซื้อขำยหลักทรัพย์ หรือ  (2) ฝำกหุ้นที่ได้รับกำรจดัสรรไว้ที่บัญชีผู้ออก
หลกัทรพัย ์(สมำชกิเลขที ่600) (กรณีนี้ ผูจ้องซือ้จะตอ้งกรอกแบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้
กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ “FATCA” เพิม่เติม) หรอื (3) ออกใบหุ้นสำมญัตำมจ ำนวนที่ได้รบั
กำรจดัสรรไวใ้นชื่อของขำ้พเจำ้ (กรณีนี้ ขอ้มลูทีอ่ยู่ในกำรจดัสง่จะอำ้งองิขอ้มูลของศนูย์รบั
ฝำกหลกัทรพัย)์ (รปูภำพประกอบตำมขอ้ 2.2.4) 

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx    

xxxxxxxxxx    
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2.4.5 ผูจ้องซือ้จะต้องระบุวธิกีำรรบัเงนิคนืหำกไม่ไดร้บัจดัสรร หรอืไดร้บัจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวน
ทีจ่องซือ้ หรอืรำคำเสนอขำยสดุทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำสงูสดุของช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้ โดย
สำมำรถเลอืก (1) เขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ พรอ้มระบุเลขทีบ่ญัชธีนำคำร โดยผูจ้อง
ซือ้สำมำรถเลอืกเขำ้บญัชธีนำคำรทีก่ ำหนดได ้9 ธนำคำร ไดแ้ก่ ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุง
ศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรซไีอเอม็บีไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) 
และธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) หรอื (2) เชค็ธนำคำรกสกิรไทย ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะ
ในนำมผูจ้องซือ้  

 
2.4.6 หลงัจำกทีค่ลกิ “ถดัไป” ระบบจะแสดงหน้ำจอขอ้มลูกำรจองซือ้ใหต้รวจสอบอกีครัง้ 

 

 

xxxxxxxxxx    
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2.4.7 ภำยหลงัจำกที่คลกิ “ยืนยนั” (1) ผู้จองซ้ือท่ีมีบญัชีธนำคำรกสิกรไทย สำมำรถช ำระ
เงินโดยกำร (ก) สแกน QR Code/Bar Code ที่ปรำกฏด้ำนล่ำง โดยใช้ Mobile Banking 
ของธนำคำรกสิกรไทย และธนำคำรอื่นๆ 12 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรเกียรตินำคินภัทร จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกัด (มหำชน) 
ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทยพำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต 
จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรทิสโก้ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร ธนำคำรยโูอบ ีจ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรออมสนิ ทัง้นี้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิ 
(ซึง่รวมถงึจ ำนวนเงนิสงูสุดทีส่ำมำรถช ำระได้) ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละธนำคำร
ผู้ ให้บริกำรระบบ Mobile Banking หรือ  (ข ) พิมพ์ ใบ Bill Payment ไปช ำระเงินที่
เคำน์เตอร์ธนำคำรกสกิรไทย หรอืธนำคำรอื่นๆ  4 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรเกยีรตนิำคนิ
ภทัร จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรเพื่อกำรเกษตรและสหกรณ์
กำรเกษตร และธนำคำรมิซูโฮ คอร์ปอเรต จ ำกดั ภำยในวนัและเวลำท ำกำรของแต่ละ
ธนำคำร ทัง้นี้ เงื่อนไขกำรช ำระเงนิใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดของแต่ละธนำคำร (2) ผู้จอง
ซ้ือท่ีไม่มีบญัชีธนำคำรกสิกรไทย จะตอ้งพมิพ ์ใบ Bill Payment ไปช ำระเงนิทีเ่คำน์เตอร์
ของธนำคำรกสกิรไทย เท่ำนัน้ (ผู้ท่ีช ำระเงินผ่ำนเคำน์เตอรข์องธนำคำรกสิกรไทย
จะต้องเป็นบุคคลเดียวกบัผูจ้องซ้ือ หำกผูช้ ำระเงินท่ีสำขำเป็นคนละคนกนักบัผู้จอง
ซ้ือ  บล. กสิกรไทยขอสงวนสิทธิยกเลิกกำรจองซ้ือหุ้น และจะด ำเนินกำรคืนเงินค่ำ
จองซ้ือตำมวิธีกำรคืนเงินท่ีระบุในกำรจองซ้ือหุ้น) 

ในกรณีทีช่ ำระเป็นเชค็ แคชเชยีรเ์ชค็ หรอืดร๊ำฟทผ์่ำนระบบ Bill Payment ต้องลงวนัทีไ่ม่
เกนิวนัที่ 26 มกรำคม 2564 แต่ต้องหลงัจำกวนัที่แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลและหนังสือชี้
ชวนมผีลบงัคบัใช้แล้วเท่ำนัน้ โดยสำมำรถช ำระได้ตัง้แต่เวลำ 8.30 น. – 15.30 น. (หรอื
ภำยในเวลำท ำกำรของแต่ละสำขำของแต่ละธนำคำรผู้ให้บรกิำร ) ของวนัที่ 25 มกรำคม 
2564 และภำยในเวลำ 11.00 น. หรอืเวลำปิดรบัเชค็เคลยีรร์ิง่ของแต่ละสำขำของธนำคำรผู้
ให้บรกิำรรบัช ำระเงนิของวนัที่ 26 มกรำคม 2564 และต้องสำมำรถเรยีกเกบ็เงินได้จำก
ส ำนักหักบัญชีในเขตเดียวกันภำยในวันท ำกำรถัดไป โดยชื่อเจ้ำของเช็คต้องเป็นชื่อ
เดยีวกบัผูจ้องซือ้เท่ำนัน้ 

ทัง้นี้ QR Code/Bar Code ทีป่รำกฎบนหน้ำจอภำยหลงัจำกทีก่ดยนืยนักำรท ำรำยกำรจอง
ซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest หรอืใบ 
Bill Payment ทีพ่มิพอ์อกมำภำยหลงักำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต์ 
www.kasikornbank.com/kmyinvest จะมกี ำหนดอำยุ (เงื่อนไขตำมทีร่ะบุบนหน้ำเวบ็ไซต์) 
หำกไม่ช ำระเงนิภำยในเวลำทีก่ ำหนด รำยกำรจองซื้อดงักล่ำวจะถูกยกเลกิโดยอตัโนมตัิ 
และผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระเงนิค่ำจองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนต่อ 1 รำยกำรจองซือ้เท่ำนัน้ 
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 กรณีผูจ้องซ้ือท่ีมีบญัชีธนำคำรกสิกรไทย: 
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กรณีผูจ้องซ้ือท่ีไมมี่บญัชีธนำคำรกสิกรไทย: 
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4.3 กำรจองซ้ือผำ่นทำงโทรศพัทบ์นัทึกเทป   

(1) ผูจ้องซือ้ทีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยก์บั บล. กสกิรไทย สำมำรถจองซือ้ผ่ำนเจำ้หน้ำทีผู่แ้นะน ำกำรลงทุน 
(Investment Consultant หรือ IC) ตัง้แต่เวลำ 9.00 น. - 16.00 น. (หรือภำยในเวลำท ำกำรของ บล. 
กสกิรไทย) ของวนัที ่25 มกรำคม 2564 ถงึวนัที ่27 มกรำคม 2564 ตำมขัน้ตอนและวธิกีำรที ่บล. กสกิร
ไทย ก ำหนดและผูจ้องซือ้จะต้องใหค้ ำยนืยนัทำงวำจำผ่ำนโทรศพัทบ์นัทกึเทปว่ำผูจ้องซือ้ไดศ้กึษำ (หรอื
รบัทรำบ) ขอ้มูลเกี่ยวกบักำรเสนอขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ในหนังสอืชีช้วน และ/หรอืขอ้มูลสรุป
ของหนังสอืชี้ชวน (Executive Summary) และยอมรบัค ำเตือนต่ำงๆ ที่ผูกพนัตำมหนังสอืชี้ชวน และ/
หรอืขอ้มูลสรุปของหนังสอืชีช้วน (Executive Summary) โดยผูจ้องซือ้ไม่ต้องกรอกขอ้มูลและลงนำมใน
ใบจองซือ้ (Hard Copy) รวมถงึไม่ตอ้งแนบเอกสำรใดๆ ประกอบกำรจองซือ้  

(2) ผูจ้องซือ้สำมำรถช ำระเงนิไดโ้ดยวธิ ี(1) กำรโอนเงนิ ATS หรอื (2) กำรหกัหลกัประกนั ตัง้แต่เวลำ 9.00 
น. - 16.00 น. (หรือภำยในเวลำท ำกำรของ บล. กสกิรไทย) ของวนัที่ 25 มกรำคม 2564 ถึงวนัที่ 27 
มกรำคม 2564 

5. กำรตรวจสอบสถำนะกำรจองซ้ือ  

5.1 ผู้จองซื้อสำมำรถตรวจสอบสถำนะกำรจองซื้อผ่ำนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest โดย
กรอกหมำยเลขบตัรประจ ำตวัประชำชน (ส ำหรบับุคคลธรรมดำสญัชำตไิทย) หรอืเลขทีห่นังสอืเดนิทำง 
(ส ำหรบับุคคลธรรมดำสญัชำตอิื่น) หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคล (ส ำหรบันิตบิุคคล) ตัง้แต่ประมำณวนัที ่25 
มกรำคม 2564 ถงึวนัสิน้สดุกำรจองซือ้ 
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5.2 ระบบจะแสดงสถำนะกำรจองซือ้ตำมเลขทีใ่บจองซือ้ 
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6. กำรตรวจสอบผลกำรจดัสรร 

6.1 ผู้จองซื้อสำมำรถตรวจสอบผลกำรจัดสรรผ่ำนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest  เลือก
ประเภทสทิธกิำรจองซื้อเป็น “ผู้ถือหุ้น ปตท. ที่มสีทิธไิด้รบักำรจดัสรรหุน้” จำกนัน้กรอกหมำยเลขบตัร
ประจ ำตัวประชำชน (ส ำหรับบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย) หรือเลขที่หนังสือเดินทำง (ส ำหรับบุคคล
ธรรมดำสญัชำตอิื่น) หรอืเลขทะเบยีนนิตบิุคคล (นิตบิุคคล) หรอืเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ผูจ้องซือ้สำมำรถ
ตรวจสอบผลกำรจดัสรรไดต้ัง้แต่ประมำณวนัที ่2 กุมภำพนัธ ์2564 
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6.2 ระบบจะแสดงข้อมูลจ ำนวนหุ้นที่จองซื้อ จ ำนวนหุ้นที่ได้รบัจดัสรร จ ำนวนหุ้นที่ไม่ได้รบัจดัสรร และ
จ ำนวนเงนิคนืในสว่นทีไ่ม่ไดร้บัจดัสรร ตำมเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 
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7. เอกสำรประกอบกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

7.1     กำรจองซ้ือโดยกำรกรอกรำยละเอียดในใบจองซ้ือ (Hard Copy) 

ผูจ้องซือ้จะตอ้งยื่นเอกสำรประกอบกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ดงัต่อไปนี้ ณ สถำนทีร่บัจองซือ้ตำมที่
ระบุในขอ้ 2 

(1) ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ (สิง่ทีส่ง่มำดว้ย 1) ซึง่ออกโดยศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ถำ้ม)ี 

(2) ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR (แบบ ง ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรร
หุน้) 

(3) หลกัฐำนกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุน้ 

(4) ในกรณีทีม่กีำรเปลีย่นชื่อ/นำมสกุล ซึง่ท ำใหช้ื่อ/นำมสกุลไม่ตรงกบัชื่อ/นำมสกุลของผูถ้อืหุน้ตำมทีป่รำกฏ
ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ ปตท. ณ วันที่ 5 มกรำคม 2564  ผู้จองซื้อต้องแนบเอกสำรที่ออกโดย
หน่วยงำนรำชกำร เช่น ใบแจง้เปลีย่นชื่อ/นำมสกุล ทะเบยีนสมรส ใบหย่ำ หนงัสอืรบัรอง เป็นตน้ และแนบ
เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ ดงัต่อไปนี้  

ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติไทย 

- ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง กรณีบตัรประชำชน
แบบตลอดชพีใหแ้นบส ำเนำทะเบยีนบำ้นหน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรอง
ส ำเนำถูกต้อง หรอืในกรณีทีไ่ม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชนหรอืในกรณีทีบ่ตัรประจ ำตวัประชำชนหมดอำยุ 
ใหแ้นบส ำเนำเอกสำรทำงรำชกำรอื่นทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุ และส ำเนำทะเบยีนบำ้น
หน้ำทีม่เีลขประจ ำตวัประชำชน 13 หลกั พรอ้มทัง้ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมอืชื่อนัน้ตอ้งตรง
กบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซือ้หุน้ทุกฉบบั 

- กรณีผูจ้องซือ้เป็นผูเ้ยำวท์ีย่งัไม่มบีตัรประจ ำตวัประชำชน จะต้องแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งั
ไม่หมดอำยุของผูใ้ชอ้ ำนำจปกครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผูแ้ทนโดยชอบธรรม) หรอืผูป้กครองตำมกฎหมำย 
รวมทัง้ส ำเนำทะเบยีนบำ้นทีผู่้เยำวอ์ำศยัอยู่ พร้อมให้ผู้ใชอ้ ำนำจปกครอง (บดิำ/มำรดำ หรอืผู้แทนโดย
ชอบธรรม) หรอืผู้ปกครองตำมกฎหมำย ลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง รวมถึงหลกัฐำนที่แสดงว่ำผู้เยำว์
สำมำรถจองซื้อหุ้นได้ถูกต้องตำมกฎหมำย หรือ กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ที่มบีัตรประจ ำตวัประชำชน 
จะตอ้งแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนทีย่งัไม่หมดอำยุของผูเ้ยำวแ์ละส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชนที่
ยังไม่หมดอำยุของผู้ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำย พร้อมให้ผู้ใช้อ ำนำจปกครอง (บิดำ/มำรดำ หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตำม
กฎหมำยลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง รวมถงึหลกัฐำนทีแ่สดงว่ำผูเ้ยำวส์ำมำรถจองซือ้หุน้ไดถู้กต้องตำม
กฎหมำย 

ผูจ้องซ้ือประเภทบุคคลธรรมดำสญัชำติต่ำงด้ำว 

- ส ำเนำใบต่ำงด้ำวหรือส ำเนำหนังสอืเดินทำงที่ยงัไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดย
ลำยมอืชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซือ้หุน้ทุกฉบบั 

- กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยำว์ จะต้องแนบหลกัฐำนที่แสดงว่ำผู้เยำว์สำมำรถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตำม
กฎหมำยของประเทศทีผู่เ้ยำวน์ัน้อยู่ในบงัคบั 
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ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส ำเนำหนังสอืรบัรองทีอ่อกโดยกระทรวงพำณิชยท์ีอ่อกไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้ ซึง่ไดล้งนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มอี ำนำจลงนำมของนิติบุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิติบุคคล (ถ้ำม)ี  
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลดงักล่ำว พรอ้มลงนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง โดยลำยมอื
ชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซือ้หุน้ทุกฉบบั 

- ส ำหรบักรณีที่มกีำรมอบอ ำนำจใหผู้้อื่นกระท ำกำรแทน จะต้องแนบหนังสอืมอบอ ำนำจทีย่งัไม่หมดอำยุ
จำกนิติบุคคลดงักล่ำวมอบอ ำนำจให้ผู้รบัมอบอ ำนำจเป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้อแทน พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้ี
อ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลดงักล่ำวตำมที่ปรำกฏในหนังสอืมอบอ ำนำจ และผู้รบัมอบอ ำนำจ พร้อมลง
นำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง อนึ่ง หำกหนังสอืมอบอ ำนำจเป็นฉบบัส ำเนำ ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจดงักล่ำว
จะต้องลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยผู้มีอ ำนำจลงนำมของนิติบุคคลที่เป็นผู้มอบอ ำนำจด้วย และ
ประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถำ้ม)ี หรอืลงนำมรบัรองโดยผูร้บัมอบอ ำนำจภำยใตข้อบเขตของกำรมอบ
อ ำนำจตำมทีป่รำกฏในหนงัสอืมอบอ ำนำจ 

ผูจ้องซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในต่ำงประเทศ 

- ส ำเนำหนังสอืส ำคญักำรจดัตัง้บรษิทั (Certificate of Incorporation) หรอืส ำเนำหนงัสอืแสดงควำมเป็นนิติ
บุคคล (Affidavit) และส ำเนำรำยชื่อผูม้อี ำนำจลงนำมพรอ้มตวัอย่ำงลำยมอืชื่อซึง่เอกสำรทัง้หมดไดล้งนำม
รบัรองส ำเนำถูกต้องโดยมผีู้มอี ำนำจลงนำมของนิตบิุคคลนัน้และประทบัตรำส ำคญัของนิตบิุคคล (ถ้ำม)ี 
โดยลำยมอืชื่อนัน้ตอ้งตรงกบัลำยมอืชื่อทีล่งนำมในเอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซือ้หุน้ทุกฉบบั 

- ส ำเนำเอกสำรประกอบขำ้งตน้ทัง้หมดทีล่งนำมรบัรองส ำเนำถูกตอ้งแลว้ จะตอ้งไดร้บักำรรบัรองลงลำยมอื
ชื่อโดยเจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอืหน่วยงำนอื่นใดทีม่อี ำนำจในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวไดจ้ดัท ำหรอื
รบัรองควำมถูกต้อง และให้เจำ้หน้ำที่สถำนทูตไทยหรอืสถำนกงสุลไทยในประเทศทีเ่อกสำรดงักล่ำวได้
จดัท ำหรอืรบัรองควำมถูกตอ้ง ท ำกำรรบัรองลำยมอืชื่อและตรำประทบัของเจำ้หน้ำที ่Notary Public หรอื
หน่วยงำนอื่นใดทีไ่ดด้ ำเนินกำรขำ้งตน้ ซึง่ตอ้งมอีำยุไม่เกนิ 6 เดอืนก่อนวนัยื่นใบจองซือ้  

- ส ำเนำใบต่ำงดำ้วหรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อี ำนำจลงนำมของนิติ
บุคคลดงักล่ำว พร้อมลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้อง โดยลำยมอืชื่อนัน้ต้องตรงกบัลำยมอืชื่อที่ลงนำมใน
เอกสำรทีเ่กีย่วขอ้งกบักำรจองซือ้หุน้ทุกฉบบั 

ผู้จอง ซ้ือประเภทนิติบุคคลท่ีมอบอ ำนำจให้ผู้ดูแลรักษำผลประโยชน์ (Custodian) เ ป็น
ผูด้ ำเนินกำรจองซ้ือแทน 

ส ำเนำหนังสอืมอบอ ำนำจจำกผู้จองซื้อมอบอ ำนำจใหผู้้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) ด ำเนินกำร
จองซือ้แทนทีย่งัไม่หมดอำยุ พรอ้มแนบส ำเนำเอกสำรของผูม้อบอ ำนำจ ทัง้นี้ เอกสำรดงักล่ำวใหเ้ป็นไป
ตำมประเภทของผูจ้องซือ้ทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ (แลว้แต่กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสำรประกอบกำรจองซือ้
จะต้องลงนำมรบัรองส ำเนำถูกต้องโดยผูดู้แลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) และประทบัตรำส ำคญันิติ
บุคคล (ถ้ำม)ี และจะต้องมหีนังสอืของผู้ดูแลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผูม้อี ำนำจลงนำม 
พรอ้มแนบส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนังสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ 
(แลว้แต่กรณี) ของผูล้งนำมแทนผูด้แูลรกัษำผลประโยชน์ (Custodian) พรอ้มรบัรองส ำเนำถูกตอ้ง 

เอกสำรเพ่ิมเติมกรณีผูจ้องซ้ือมอบอ ำนำจให้บุคคลอ่ืนจองซ้ือแทน 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้ไม่ประสงคท์ ำกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนดว้ยตนเอง สำมำรถมอบอ ำนำจใหบุ้คคลอื่น
เป็นผู้ด ำเนินกำรจองซื้อหุ้นสำมัญเพิ่มทุนของ  OR แทนตน รวมถึงให้มีอ ำนำจในกำรลงนำม แก้ไข 
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เพิม่เตมิขอ้ควำมในใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ช ำระค่ำจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน และด ำเนินกำร
ใดๆ ทัง้ปวงอนัจ ำเป็นและสมควรทีเ่กีย่วกบักำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR หรอืเพื่อด ำเนินกำรจอง
ซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR แทนผูม้อบอ ำนำจได ้โดยผูจ้องซือ้จะต้องแนบหนังสอืมอบอ ำนำจฉบบัจรงิ
ตำมแบบทีจ่ดัส่งโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ (สิง่ทีส่่งมำดว้ย 8) ส ำเนำบตัรประจ ำตวัประชำชน ส ำเนำใบ
ต่ำงดำ้ว หรอืส ำเนำหนงัสอืเดนิทำงทีย่งัไม่หมดอำยุ (แลว้แต่กรณี) ของผูม้อบอ ำนำจ และผูร้บัมอบอ ำนำจ 
พรอ้มกบัเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ทีล่งนำมถูกต้องครบถว้นโดยผูร้บัมอบอ ำนำจพรอ้มปิดอำกรแสตมป์ 
30 บำท  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นที่ได้รบักำรจดัสรรไว้ที่เขำ้บญัชผีู้ออกหลกัทรพัย์ (สมำชกิเลขที่ 
600) ผูจ้องซือ้ต้องกรอกขอ้มูลเพิม่เตมิใน แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชีก้ำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและ
นิติบุคคล) เฉพำะผู้ประสงค์น ำหลักทรัพย์ฝำกเข้ำบัญชีผู้ออกหลักทรัพย์  (Issuer Account) และ
แบบสอบถำมส ำหรบักำรตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิตบิุคคล (แลว้แต่กรณี) 

 

8. เง่ือนไขในกำรจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน  

- ผู้จองซื้อต้องรบัผดิชอบค่ำใชจ้่ำย ค่ำธรรมเนียมกำรโอน และ/หรอืค่ำธรรมเนียมอื่นใดที่เกดิจำกกำรท ำ
ธุรกรรมโอนเงนิทัง้หมด (หำกม)ี  

- ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นที่จองซื้อและช ำระเงินค่ำจองซื้อแล้ว ไม่มีสทิธิ
ยกเลกิกำรจองซือ้ทุกกรณี  

- ผู้จองซื้อซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นจะต้องกรอกใบจองซื้อหุน้สำมญั
เพิม่ทุนของบรษิทัฯ (แบบ ง ส ำหรบัผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะกลุ่มทีม่สีทิธไิดร้บัจดัสรรหุน้) หรอืจองซือ้
ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.kasikornbank.com/kmyinvest แยกต่ำงหำกจำกหุ้นที่
ไดร้บักำรจดัสรรในสว่นอื่น (ถำ้ม)ี   

- หำกผู้จองซื้อไม่ส่งมอบเอกสำรประกอบกำรจองซื้อตำมที่กล่ำวขำ้งต้นหรอืส่งมอบเอกสำรไม่ครบถ้วน  
ภำยในวนัและเวลำทีก่ ำหนด ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่ำผู้
จองซือ้สละสทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนในครัง้นี้ 

- หำกผูจ้องซือ้ไม่สำมำรถช ำระเงนิค่ำจองซือ้หรอื บล. กสกิรไทย ไม่สำมำรถเรยีกเกบ็เงนิค่ำจองซือ้ไดไ้ม่ว่ำ
ด้วยกรณีใดๆ ก็ตำมที่มิใช่ควำมผิดของ บล. กสิกรไทย ไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนภำยในก ำหนด
ระยะเวลำกำรจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้ หรอืผูจ้องซือ้กรอกขอ้มลูในใบจองซือ้ไม่ครบถว้นหรอืไม่
ชดัเจน หรอืจองซือ้ดว้ยวธิกีำรอื่นทีม่ไิดก้ ำหนดไว ้ ผูจ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำย ขอ
สงวนสทิธทิีจ่ะถอืว่ำผูจ้องซือ้สละสทิธใินกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนดงักล่ำว และขอสงวนสทิธใินกำรไม่
จดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้รำยดงักล่ำว หรอืใหเ้ป็นไปตำมดุลยพนิิจของ บล. กสกิรไทย 

- ใบรบัรองกำรจองซือ้หุน้ ทีอ่อกโดยศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัยไ์ดจ้ดัส่งทำงไปรษณียล์งทะเบยีนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
โดยผู้จองซื้อจะต้องแยกกรอกใบจองซื้อหุ้นสำมญัเพิม่ทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบยีนผู้ถือหุ้นเท่ำนัน้ และ
จะตอ้งเตรยีมเอกสำรประกอบกำรจองซือ้ตำมจ ำนวนเลขทะเบยีนผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะใชส้ทิธจิองซือ้หุน้ 

- กรณียื่นเอกสำรกำรจองซือ้ทีส่ ำนกังำนใหญ่ของ บล. กสกิรไทย (Hard Copy) ผูจ้องซือ้จะตอ้งช ำระเงนิค่ำ
จองซือ้ครัง้เดยีวเตม็จ ำนวนต่อ 1 ใบจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุน 

- หำกผู้จองซื้อช ำระค่ำจองซื้อก่อนท ำรำยกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www. 
kasikornbank.com/kmyinvest ผู้จองซื้อต้องท ำรำยกำรจองซื้อโดยวธิกีำรกรอกรำยละเอยีดในใบจองซือ้ 
(Hard Copy) เท่ำนัน้ 

- หำกผู้จองซื้อระบุจ ำนวนหุน้ในใบจองซื้อไม่ตรงกบัจ ำนวนที่ บล. กสกิรไทย ได้รบัช ำระ ผู้จดักำรกำรจดั
จ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตำมจ ำนวนเงนิทีไ่ด้รบัจำกกำรจองซื้อเป็นหลกั
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และสงวนสทิธทิีจ่ะใชดุ้ลยพนิิจในกำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุนใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ตำมทีผู่จ้ดักำรกำรจดัจ ำหน่ำย
และรบัประกนักำรจ ำหน่ำยเหน็สมควร 

- ในกรณีทีข่อ้มูลของผูจ้องซือ้ไม่ตรงตำมขอ้มูลทีป่รำกฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ณ วนัก ำหนด
รำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ปตท. OR และ บล. กสกิรไทยขอสงวนสทิธทิีจ่ะถอืตำมขอ้มลูทีป่รำกฏในสมดุทะเบยีน
ผูถ้อืหุน้ เป็นหลกั 

- ผู้จดักำรกำรจดัจ ำหน่ำยและรบัประกนักำรจ ำหน่ำยขอสงวนสทิธใินกำรปรบัเปลี่ยนรำยละเอยีดวธิีกำร
ช ำระเงนิค่ำจองซือ้ เงื่อนไขในกำรจองซือ้ หรอืขอ้มูลใดๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัวธิกีำรจองซือ้หุน้ และ/หรอืกำร
ช ำระเงนิตำมควำมเหมำะสมในกรณีที่เกดิปัญหำ อุปสรรค หรอืขอ้จ ำกดัในกำรด ำเนินงำน ทัง้นี้ เพื่อให้
เกดิประโยชน์สงูสดุต่อกำรจองซือ้หุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ในครัง้นี้ 

 

9. วิธีกำรคืนเงินค่ำจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มสีทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นไม่ได้รบักำรจดัสรรหรือในกรณีที่ได้รบักำร
จดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่องซือ้ หรอืรำคำเสนอขำยสุดทำ้ยต ่ำกว่ำรำคำสงูสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้น 
บล. กสกิรไทย ในฐำนะตัวแทนรบัของซื้อส ำหรบัผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธไิด้รบัจดัสรรหุ้นจะ
ด ำเนินกำรใหม้กีำรคนืเงนิสว่นทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร หรอืไดร้บักำรจดัสรรน้อยกว่ำจ ำนวนทีจ่องซือ้ หรอืสว่นต่ำง
ค่ำจองซือ้ระหว่ำงรำคำสงูสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้นกบัรำคำเสนอขำยสุดทำ้ย โดยไม่มดีอกเบีย้ และ/
หรือค่ำเสยีหำยใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มที่มีสทิธิได้รบัจดัสรรหุ้นที่ไม่ได้รับกำรจดัสรรหุ้น
ดงักล่ำวดว้ยวธิกีำรดงันี้ 

(1) กรณีผูจ้องซือ้ทีม่บีญัชซีือ้ขำยหลกัทรพัยก์บั บล. กสกิรไทย และไดช้ ำระเงนิค่ำจองซือ้ผ่ำนกำรโอนเงนิ 
ATS หรอืหกัหลกัประกนั กำรคนืเงนิค่ำจองซือ้จะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้อง
ซื้อผ่ำนกำรโอนเงนิ ATS หรอืด ำเนินกำรโอนเงนิเขำ้บญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์ของผูจ้องซื้อทีใ่ชช้ ำระค่ำ
จองซือ้ดงักล่ำว ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สุดระยะเวลำกำรจอง
ซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท หรอื 

(2) กรณีกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com/kmyinvest และช ำระ
เงนิค่ำจองซือ้ดว้ยวธิกีำรจ่ำยเงนิผ่ำนระบบ K PLUS กำรคนืเงนิค่ำจองซือ้จะด ำเนินกำรโดยกำรโอนเงนิ
เข้ำบัญชีธนำคำรของผู้จองซื้อที่ใช้ช ำระเงินค่ำจองซื้อดังกล่ำว ภำยใน 7 วันท ำกำร นับแต่วันที่ 4 
กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท หรอื 

(3) กรณีกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเวบ็ไซต ์www.kasikornbank.com/kmyinvest และช ำระ
เงนิค่ำจองซือ้ดว้ยวธิอีื่นนอกจำก (1) และ (2) กำรคนืเงนิค่ำจองซือ้จะด ำเนินกำรโดย (ก) กำรโอนเงนิเขำ้
บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อตำมที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในกำรจองซือ้ผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) ดงักล่ำว 
โดยผู้จองซื้อสำมำรถระบุบญัชธีนำคำรที่ก ำหนด 9 ธนำคำร ได้แก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั (มหำชน) 
ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรีอยุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรซีไอเอ็มบีไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทย
พำณิชย์ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรยูโอบ ีจ ำกดั (มหำชน) โดยจะ
โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซื้อ ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที่ 4 กุมภำพนัธ์ 2564 ซึ่งเป็นวนั
สิน้สุดระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท หรอื (ข) กำรจ่ำยเป็นเชค็ธนำคำรกสกิรไทย ขดี
คร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผูจ้องซือ้และสง่ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีน
ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นของ ปตท. ภำยใน 10 วันท ำกำร นับแต่วันที่ 4 
กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัทีส่ ิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท หรอื  
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(4) กรณียื่นเอกสำรกำรจองซือ้ทีส่ ำนักงำนใหญ่ของ บล. กสกิรไทย กำรคนืเงนิค่ำจองซือ้จะด ำเนินกำรโดย
(1) กำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ตำมขอ้มูลที่ปรำกฎในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ณ 
วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ปตท. เฉพำะธนำคำรทีก่ ำหนด 9 ธนำคำร ไดแ้ก่ ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกดั 
(มหำชน) ธนำคำรกรุงไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกรุงศรอียุธยำ จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรกสกิรไทย 
จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรซไีอเอม็บไีทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรทหำรไทย จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรไทย
พำณิชย ์จ ำกดั (มหำชน) ธนำคำรธนชำต จ ำกดั (มหำชน) และธนำคำรยูโอบ ีจ ำกดั (มหำชน) หรอื (2) 
กำรจ่ำยเป็นเช็คธนำคำรกสกิรไทย ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์
ลงทะเบยีนตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบียนผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ปตท. 
ภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้อง
ซือ้ทุกประเภท  

อย่ำงไรกต็ำม ในกรณีที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรคนืเงนิค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ไดร้บักำรจดัสรร หรอืไดร้บั
กำรจดัสรรไม่ครบ หรอืส่วนต่ำงค่ำจองซื้อระหว่ำงรำคำสูงสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้นกบัรำคำ
เสนอขำยสุดทำ้ยโดยวธิกีำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนกำรโอนเงนิ ATS หรอืโดยวธิกีำร
โอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ได ้ตำมทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขขำ้งต้น ไม่ว่ำดว้ยสำเหตุใดกต็ำมทีอ่ยู่
นอกเหนือกำรควบคุมของ OR หรอื บล. กสกิรไทย แลว้นัน้ OR หรอื บล. กสกิรไทย จะด ำเนินกำรใหม้ี
กำรคนืเงนิค่ำจองซื้อในส่วนที่ไม่ได้รบักำรจดัสรร หรอืได้รบักำรจดัสรรไม่ครบ หรอืส่วนต่ำงค่ำจองซือ้
ระหว่ำงรำคำสงูสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งต้นกบัรำคำเสนอขำยสุดทำ้ย เป็นเชค็ธนำคำรกสกิรไทย 
ขดีคร่อมสัง่จ่ำยเฉพำะในนำมของผู้จองซื้อและส่งทำงไปรษณีย์ลงทะเบียนตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ในสมุด
ทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ภำยใน 10 วนัท ำกำร นบัแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์
2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท 

กรณีกำรรบัคนืเงนิเป็นเชค็นัน้ ผูจ้องซือ้จะเป็นผูร้บัผดิชอบค่ำธรรมเนียมกำรเรยีกเกบ็ต่ำงส ำนกัหกับญัชี
หรอืเชค็ธนำคำร (ถำ้ม)ี 

ทัง้นี้ กรณีไม่สำมำรถคนืเงนิใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ไดใ้นก ำหนดเวลำดงักล่ำว ผูจ้องซือ้จะไดร้บัช ำระดอกเบีย้ใน
อตัรำรอ้ยละ 7.5 ต่อปี โดยค ำนวณจำกจ ำนวนเงนิค่ำจองซือ้ทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรรคนื หรอืสว่นต่ำงค่ำจอง
ซื้อระหว่ำงรำคำเสนอขำยสุดท้ำยกบัรำคำสูงสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้น นับแต่วนัพ้นก ำหนด
ระยะเวลำดงักล่ำว จนถงึวนัทีส่ำมำรถจดัสง่ได ้อย่ำงไรกด็ ีไม่ว่ำกรณีใดๆ หำกไดม้กีำรโอนเงนิค่ำจองซือ้
ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร หรอืไดร้บักำรจดัสรรไม่ครบ หรอืส่วนต่ำงค่ำจองซือ้ระหว่ำงรำคำสงูสุดของ
ช่วงรำคำเสนอขำยเบือ้งตน้กบัรำคำเสนอขำยสดุทำ้ยเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ผ่ำนกำรโอนเงนิ ATS 
ตำมทีร่ะบุไวใ้นเงื่อนไขขำ้งตน้ หรอืโดยวธิกีำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืสง่เชค็ธนำคำร
เงนิค่ำจองซื้อคนืทำงไปรษณีย์ลงทะเบยีนใหผู้้จองซือ้ตำมทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนั
ก ำหนดรำยชื่อผูถ้อืหุน้ของ ปตท. ใหถ้อืว่ำผูจ้องซือ้ไดร้บัเงนิค่ำจองซือ้ในส่วนทีไ่ม่ไดร้บักำรจดัสรร หรอื
ได้รบักำรจดัสรรไม่ครบ หรอืส่วนต่ำงค่ำจองซื้อระหว่ำงรำคำสูงสุดของช่วงรำคำเสนอขำยเบื้องต้นกบั
รำคำเสนอขำยสุดทำ้ยคนืโดยชอบ และผู้จองซื้อไม่มสีทิธเิรยีกร้องดอกเบีย้ และ/หรอื ค่ำเสยีหำยใด ๆ 
จำก OR หรอื บล. กสกิรไทย อกีต่อไป 

ทัง้นี้ หำกเกดิควำมผดิพลำดในกำรโอนเงนิเขำ้บญัชธีนำคำรของผูจ้องซือ้ หรอืกำรสญูหำยในกำรจดัส่ง
เชค็ หรอืควำมผดิพลำดในกำรส่งตำมวธิอีื่นตำมที่ OR หรอื บล. กสกิรไทย เหน็ว่ำเหมำะสม ซึ่งไม่ใช่
ควำมผดิของ OR หรอื บล. กสกิรไทย เช่น ขอ้มลูชื่อ ทีอ่ยู่ ของผูจ้องซือ้ไม่ชดัเจน หรอืไม่ตรงตำมทีอ่ยู่ที่
ระบุไว้ในสมุดทะเบยีนผู้ถอืหุน้ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถ้ือหุน้ของ ปตท. OR และ บล. กสกิรไทย จะไม่
รบัผดิชอบต่อควำมผดิพลำดดงักล่ำว 
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10. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมญัเพ่ิมทุน 

ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัยต์กลงรบัหน้ำทีเ่ป็นนำยทะเบยีนหุน้สำมญัใหก้บั OR และใหบ้รกิำรรบัฝำกใบหุน้ที่
จองซือ้ในกำรเสนอขำยครัง้นี้ผูจ้องซือ้จะสำมำรถใชบ้รกิำรของศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์เพื่อขอใหน้ ำหุน้สำมญัที่
ตนไดร้บักำรจดัสรรเขำ้สู่ระบบซือ้ขำยแบบไรใ้บหุน้ (Scripless System) ไดท้นัท ีทัง้นี้ เพื่อใหผู้จ้องซือ้สำมำรถ
ขำยหุน้สำมญัในตลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลำดหลกัทรพัยฯ์”) ไดท้นัททีี ่ตลำดหลกัทรพัยฯ์” อนุญำต
ใหหุ้น้สำมญัของ OR เริม่ท ำกำรซือ้ขำยไดใ้นตลำดหลกัทรพัยฯ์ ซึง่แตกต่ำงกบักรณีทีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะขอรบั
ใบหุน้ ซึง่ผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้สำมญัไดจ้นกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ 

ในกำรเสนอขำยหุน้สำมญัในครัง้นี้ ผูจ้องซือ้สำมำรถเลอืกให ้OR ด ำเนินกำรในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดงัต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ของศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ โดยผูจ้องซือ้ประสงคท์ีจ่ะฝำกหุน้สำมญัไวใ้นบญัชขีอง
บรษิัทหลกัทรพัย์ซึ่งผู้จองซื้อมบีญัชซีื้อขำยหลกัทรพัย์อยู่ ในกรณีนี้ OR จะด ำเนินกำรน ำหุ้นสำมญัที่
ไดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั “บรษิทั ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จ ำกดั เพื่อผูฝ้ำก” และศนูยร์บัฝำก
หลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีบ่รษิทัหลกัทรพัยน์ัน้ฝำกหุน้สำมญัอยู่ และออกหลกัฐำน
กำรฝำกใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำรนบัแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลำกำร
จองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท 

ทัง้นี้ บรษิทัหลกัทรพัยน์ัน้จะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัทีผู่จ้องซือ้ฝำกไว ้ในกรณีนี้ ผูท้ีไ่ดร้บักำร
จดัสรรจะสำมำรถขำยหุ้นสำมญัที่ได้รบักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัย์ฯ ได้ทนัทีที่หุ้นสำมญัของ  OR 
เริม่ท ำกำรซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

ในกรณีทีผู่จ้องซือ้เลอืกให้ OR ด ำเนินกำรตำมขอ้ (1) นี้ ชื่อของผูจ้องซือ้จะต้องตรงกบัชื่อเจำ้ของบญัชี
ซือ้ขำยหลกัทรพัยท์ีผู่จ้องซือ้ประสงคจ์ะฝำกหุน้ไวใ้นบญัชขีองบรษิทัหลกัทรพัยด์งักล่ำว มฉิะนัน้แลว้ OR 
ขอสงวนสทิธใินกำรออกใบหุน้ในนำมของผูจ้องซือ้ ตำมขอ้ (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริกำรระบบซื้อขำยแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ของศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝำกหุ้นสำมญัในบญัชขีอง
บรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 กรณีนี้ OR จะด ำเนินกำรน ำหุน้สำมญัทีไ่ดร้บัจดัสรรฝำกไวก้บั
ศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย ์และศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัยจ์ะบนัทกึยอดบญัชจี ำนวนหุน้สำมญัตำมจ ำนวนทีผู่้
จองซือ้ไดร้บักำรจดัสรรไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 และออกหลกัฐำนกำร
ฝำกใหแ้ก่ผู้จองซือ้ภำยใน 7 วนัท ำกำร นับแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 ซึ่งเป็นวนัสิน้สุดระยะเวลำกำร
จองซื้อส ำหรบัผู้จองซือ้ทุกประเภท ในกรณีนี้ ผู้ที่ได้รบักำรจดัสรรจะสำมำรถขำยหุน้สำมญัที่ได้รบักำร
จัดสรรในตลำดหลักทรัพย์ฯ ได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องถอนหุ้นสำมัญออกจำกบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมำชิกเลขที่ 600 ทัง้นี้  ผู้จองซื้อสำมำรถติดต่อได้ที่ ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ ซึ่งจะมี
ค่ำธรรมเนียมกำรถอนหุน้สำมญัตำมอตัรำทีศ่นูยร์บัฝำกหลกัทรพัยก์ ำหนด  

ในกรณีที่ผู้จองซื้อท ำกำรจองซื้อโดยกำรกรอกรำยละเอยีดในใบจองซื้อ (Hard Copy) และประสงค์น ำ
หลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชบีรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) จะต้องกรอกขอ้มลูใน “แบบสอบถำม
เพื่อหำขอ้บ่งชีก้ำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ (บุคคลและนิตบิุคคล)” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำและนิติ
บุคคล และเอกสำร “แบบสอบถำมส ำหรับตรวจสอบสถำนะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติ
บุคคล” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นนิตบิุคคล (แลว้แต่กรณี) พรอ้มลงนำมรบัรองควำมถูกต้องของขอ้มูล และ
น ำสง่ให ้บล. กสกิรไทย พรอ้มเอกสำรประกอบกำรจองซือ้อื่นๆ เพื่อน ำสง่ใหแ้ก่ศนูยร์บัฝำกหลกัทรพัย์ 
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ในกรณีที่ผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลธรรมดำท ำกำรจองซื้อผ่ำนระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ 
www.kasikornbank.com/kmyinvest จะต้องท ำ “แบบสอบถำมเพื่อหำข้อบ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรัฐฯ 
(บุคคลและนิตบิุคคล)” ใหค้รบถว้น 

ทัง้นี้ หำกผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะกรอกหรือน ำส่ง “แบบสอบถำมเพื่อหำขอ้บ่งชี้กำรเป็นบุคคลสหรฐัฯ 
(บุคคลและนิตบิุคคล) เฉพำะผู้ทีป่ระสงคน์ ำหลกัทรพัยฝ์ำกเขำ้บญัชผีูอ้อกหลกัทรพัย ์(Issuer Account) 
เท่ำนัน้” ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดำและนิตบิุคคล และ “แบบสอบถำมส ำหรบัตรวจสอบสถำนะ 
FATCA (FATCA STATUS) เฉพำะนิติบุคคล” ส ำหรับผู้จองซื้อที่เป็นนิติบุคคล หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถว้น OR ขอสงวนสทิธใินกำรออกใบหุน้ในนำมผูจ้องซือ้ตำมรำยละเอยีดทีร่ะบุไวใ้นขอ้ (3) 

ทัง้นี้กำรถอนหุน้สำมญัทีฝ่ำกไวใ้นบญัชขีองบรษิทัผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมำชกิเลขที ่600 จะต้องใชเ้วลำใน
กำรด ำเนินกำร ดงันัน้ ผูจ้องซือ้ทีน่ ำฝำกในบญัชดีงักล่ำวอำจไม่สำมำรถถอนหุน้สำมญัไดท้นัภำยในวนัที่
หุน้สำมญัของ OR เริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์ 

(3) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนำมของผู้จองซื้อ โดยศูนย์รับฝำก
หลกัทรพัยจ์ะส่งมอบใบหุน้ตำมจ ำนวนทีไ่ดร้บักำรจดัสรรใหแ้ก่ผูจ้องซือ้ทำงไปรษณียล์งทะเบยีนตำมชื่อ
และทีอ่ยู่ทีร่ะบุไวใ้นใบจองซือ้หุน้ภำยใน 15 วนัท ำกำรนับแต่วนัที ่4 กุมภำพนัธ ์2564 ซึง่เป็นวนัสิน้สุด
ระยะเวลำกำรจองซือ้ส ำหรบัผูจ้องซือ้ทุกประเภท ในกรณีนี้ ผูจ้องซือ้ทีไ่ดร้บักำรจดัสรรจะไม่สำมำรถขำย
หุน้สำมญัทีไ่ดร้บักำรจดัสรรในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ได ้จนกว่ำจะไดร้บัใบหุน้ ซึง่อำจจะไดร้บัภำยหลงัจำกที่
หุน้สำมญัของ OR ไดเ้ริม่ซือ้ขำยในตลำดหลกัทรพัยฯ์  

ทัง้นี้ หำกผูจ้องซือ้ไม่ระบุเลอืกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ หรอืระบุไม่ชดัเจน OR ขอสงวนสทิธใินกำร
ออกใบหุน้ ตำมขอ้ (3) ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้แทน 

11. ข้อมูลส ำคญัอ่ืนๆ 

- ชื่อผู้จองซื้อและชื่อเจ้ำของบญัชีซื้อขำยหลกัทรพัย์จะต้องเป็นชื่อเดียวกนั หำกเป็นเลขที่บญัชซีื้อขำย
หลกัทรพัยข์องบุคคลอื่น จะไม่สำมำรถฝำกหุน้เขำ้บญัชไีดแ้ละผูจ้องซือ้จะไม่สำมำรถขำยหุน้ไดท้นัทใีนวนั
แรกของกำรซือ้ขำยหุน้สำมญัเพิม่ทุนของ OR ในตลำดหลกัทรพัยฯ์ ทัง้นี้ OR ขอสงวนสทิธทิีจ่ะด ำเนินกำร
ออกใบหุน้ใหแ้ก่ผูจ้องซือ้  

- โปรดระบุหมำยเลขสมำชกิศูนยร์บัฝำกหลกัทรพัย ์(รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน ำหุน้เขำ้บญัชซีือ้ขำย
หลกัทรพัย์ของตนเองให้ถูกต้อง หำกระบุหมำยเลขสมำชกิศูนย์รบัฝำกหลกัทรพัย์ผิด หุ้นที่ได้รบักำร
จดัสรรจะถูกสง่ไปทีอ่ื่น ซึง่ OR และ บล. กสกิรไทย จะไม่รบัผดิชอบต่อกำรสญูหำยหรอืควำมล่ำชำ้ในกำร
ตดิตำมหุน้  

- โปรดระบุเลขทีบ่ญัชรีบัเงนิคนืค่ำจองซือ้ใหถู้กต้อง มฉิะนัน้ เงนิคนืค่ำจองซือ้จะถูกโอนไปยงับญัชดีงักล่ำว
ซึง่ทำง บล. กสกิรไทย จะไม่รบัผดิชอบต่อควำมเสยีหำยทีเ่กดิขึน้ 
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12. หำกท่ำนมีข้อสงสยัประกำรใด กรณุำติดต่อสอบถำมได้ท่ี 

บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จ ำกดั (มหำชน) 

ชัน้ 3 อำคำรธนำคำรกสกิรไทย เลขที ่400/22 ถนนพหลโยธนิ แขวงสำมเสนใน เขตพญำไท กรงุเทพฯ 10400 

KS Call Center: 02-7960011 

แผนท่ีสถำนท่ีติดต่อจองซ้ือหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ OR  

 

ผู้ถือหุ้นของ ปตท. เฉพำะกลุ่มท่ีมีสิทธิได้รบัจดัสรรหุ้นสำมำรถศึกษำข้อมูลเพ่ิมเติมและดำวน์

โหลดเอกสำรส ำหรับกำรจอง ซ้ือหุ้ นสำมัญ เ พ่ิมทุนของ  OR ท่ี เ ว็บ ไซต์ของ  ปตท . 

(www.pttplc.com) และ OR (www.pttor.com) และสำมำรถดำวน์โหลดหนังสือช้ีชวนเพื่อกำร

เสนอขำยหุ้นสำมญัเพ่ิมทุนของ OR ในครัง้น้ีได้ท่ีเวบ็ไซต์ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบั

หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์(www.sec.or.th) 


