
   สงิทสีง่มาด้วย 4 

 ใบจองซือเลขที ................................................................... 

ใบจองซือหุ้นสามญัทีออกใหม่ของบริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 
การเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหม่ จาํนวน 563,293,276 หุ้น แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น  

                               มูลค่าทีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอตัราส่วน 8.2  หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัทีออกใหม่ 
วนัทจีองซอื     วนัท ี 17 กรกฎาคม 2563    20 กรกฎาคม 2563   21 กรกฎาคม 2563   22 กรกฎาคม 2563   23 กรกฎาคม 2563 

ข้อมูลผูจ้องซือหุ้น โปรดกรอกข้อความในช่องด้านล่างนีให้ครบถ้วน ชดัเจน ตวับรรจง 

เรยีน คณะกรรมการ บรษิทั ไมเนอร ์อนิเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) และ/หรอื บรษิทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) (“บวัหลวง”) ซงึเป็นตวัแทนของบรษิทัฯ 
ขา้พเจา้  นาย  นาง  นางสาว  นิตบุิคคล …............................................................................................................................................................................................................................................... 
 บตัรประจาํตวัประชาชน …………….…….……………………………….………… หรอื    ใบตา่งดา้ว    หนังสอืเดนิทาง    เลขทะเบยีนนิตบุิคคล เลขท ี…………….…….…………………………………………… 
ทอียูใ่หเ้ป็นไปตามรายชอืผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฏ ณ วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม ่Rights Offering (Record Date) ณ วนัท ี29 มถินุายน 2563 
โทรศพัท์ทตีดิตอ่ได ้ ......................................... สญัชาต ิ.................................. เลขประจาํตวัผูเ้สยีภาษ ี…............................................. ประเภทของการหกัภาษ ีณ ทจีา่ย  ไมห่กัภาษ ีณ ทจีา่ย  หกัภาษ ีณ ทีจา่ย  
ขา้พเจา้มหุี้นสามญัเดมิตามรายชอืผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฏ ณ วนักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทอีอกใหม ่Rights Offering (Record Date) ณ วนัท ี29 มถุินายน 2563 มคีวามประสงคข์อจองซอื
หุน้สามญัและขอใหจ้ดัสรรหุน้สามญัทอีอกใหมข่องบรษิทัฯ ดงันี 

รายละเอียดการจอง (โปรดระบใุห้ชดัเจน) 
จาํนวนหุ้น 

ทีจองซือ (หุ้น) 
จาํนวนเงินทีชาํระ (บาท) จาํนวนเงินทีชาํระ (ตวัอกัษร) 

 จองซอืตามสทิธทิงัจาํนวน    
 จองซอืน้อยกว่าสทิธ ิ    
 จองซอืเกนิกวา่สทิธ ิ(ระบเุฉพาะส่วนเกนิสทิธ)ิ     

รวม    
ผูจ้องซอืตอ้งยนืใบจองซอืนีพรอ้มเอกสารประกอบการจองซอืและหลกัฐานชาํระเงนิคา่จองซอืหุน้ (สาํเนา Bill Payment ตามแบบทกีาํหนด) ณ ททีําการของบวัหลวง ตามทแีจง้และกาํหนดไว ้ เท่านนั โดยสามารถชาํระค่าจอง
ซอืผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย 1) ผ่านเคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 เงนิโอนผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 
 ดร๊าฟท์/แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บุคคล ผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) เลขทเีชค็..........................................................ลงวนัท.ี..............กรกฎาคม 2563 ธนาคาร............................................
สาขา..................................................... สงัจา่ยในนาม “บริษทัหลกัทรพัยบ์วัหลวง จาํกดั (มหาชน) เพือการจองซือหุ้น“ ลงวนัทไีมเ่กนิและตอ้งยนืผา่นเคาน์เตอรธ์นาคาร กอ่นเวลา Clearing ของวนัท ี21 กรกฎาคม 2563 
และตอ้งสามารถเรยีกเกบ็เงนิไดจ้ากสาํนักหกับญัชใีนเขตเดยีวกนัภายในวนัทําการถดัไป  
2) ผ่านช่องทาง Electronic Bill Payment โดยตอ้งระบุรายละเอยีด Ref.1 เป็นเลขทะเบยีนผูถ้อืหุ ้น 10 หลกั และ Ref.2 เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรอืเลขทหีนังสอืเดนิทางตามขอ้มลูจรงิหน้าสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุ ้น 
ทงันี ผูจ้องซอืสามารถตรวจสอบสทิธกิารจองซอืโดยการสแกน QR Code เพอืนําไปเป็นขอ้มลูอา้งองิการชาํระคา่จองซอืทธีนาคาร 
 การโอนเงนิผา่น Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผา่น Bualuang Mobile Banking  
ทงันี ผู้จองซือหุ้นจะได้รบัการยกเว้น ค่าธรรมเนียมชาํระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) 
สาํหรบัผูจ้องซือทีมบีญัชีซือขายกบับวัหลวง สามารถตดิตอ่แจง้ความประสงคผ์า่นเจา้หน้าทผีูด้แูลบญัชขีองท่าน (“IC”) หรอืแจง้ผา่นระบบ E-RO โดยผูจ้องซอื สามารถชาํระเงนิดว้ยวธิ ีดงันี 
 ชาํระโดยโอนเงนิผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ (ATS)    ชาํระโดยหกัเงนิจากบญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี............................................. และยนืเอกสารการจองซอืใหค้รบถว้นตามทกีาํหนด 

เมอืขา้พเจา้ไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัทอีอกใหมด่งักล่าว ขา้พเจา้ตกลงใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการสง่มอบหุ้นดงักลา่วดงัตอ่ไปนี (โปรดเลอืกขอ้ใดขอ้หนึงเท่านัน) 
 ใหฝ้ากใบหุน้สามญั ตามจาํนวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” และดาํเนินการให ้บรษิทั..........................................สมาชกิผูฝ้ากเลขท ี...............................

นํ าหุ ้ น ส ามัญ เข้า ฝา กไ ว้ กับบ ริษัท  ศูน ย์ ร ับฝ ากห ลักท รัพ ย์  (ป ระ เ ทศไ ทย )  จํ า กัด  (“TSD”) เพื อ เ ข้ า บัญชีซื อ ข า ยห ลักท รัพ ย์ ชื อ . . . . . . . ........... . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
เลขท.ี........................................................ ซงึขา้พเจา้มอียูก่บับรษิทันนั (ชอืบญัชซีอืขายหลกัทรพัย์ตอ้งตรงกบัชอืผูจ้องซอื มฉิะนันจะดําเนินการออกใบหุน้สามญัในชอืของผูจ้องซอืแทน) 

 ให้ฝากใบหุ้นสามญัตามจํานวนทไีดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอื “บรษิทั ศูนย์รบัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั” และนําหุน้สามญัเขา้ฝากไวก้บั TSD โดยนําเขา้บญัชขีองบรษิทัผู้ออกหลกัทรพัย์ สมาชกิเลขท ี600 
(Issuer Account) เพอืขา้พเจ้า (การขอถอนเป็นใบหลกัทรพัยใ์นภายหลงั ผูจ้องซือจะต้องเสยีคา่ธรรมเนียมตามอตัราที TSD กําหนด) กรณีเลือกรบัหุ้นเขา้บญัชี สมาชิกเลขที 600 ในช่องนี โปรดกรอกข้อมูลใน 
“แบบสอบถามเพือหาขอ้บ่งชีการเป็นบุคคลสหรฐั (สาํหรบับคุคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามสาํหรบัตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบุคคล)” เพือนําส่งให้แก่ TSD ทงันี ในกรณีไม่
จดัทาํเอกสารตามที TSD กาํหนด หรอืมขีอ้บ่งชีว่าท่านอาจเป็นบคุคลอเมริกนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิไม่นําฝากหุ้นเขา้บญัชี 600 โดยจะดาํเนินการออกเป็นใบหุ้นแทน และจะจดัส่งใบหุ้นทางไปรษณีย ์ตาม
รายละเอียดในฐานขอ้มลูสมดุทะเบียนรายชือผู้ถือหุ้นสามญัทีปรากฎ ณ วนักาํหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิได้รบัการเสนอขายหุ้นสามญัทีออกใหมต่ามสดัส่วนการถือหุ้น 

 ใหอ้อกใบหุน้ตามจาํนวนทีไดร้บัการจดัสรรนันไวใ้นชอืของขา้พเจา้และจดัส่งใบหุน้ใหข้า้พเจา้ ตามชอืทีอยูท่รีะบุไวใ้นฐานขอ้มูลสมุดทะเบยีนรายชอืผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฎ ณ วนักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการ
เสนอขายหุ้นสามญัทอีอกใหม ่โดยขา้พเจา้ยนิดมีอบหมายใหบ้รษิทัฯ ดาํเนินการใดๆ เพอืให้การจดัทําใบหุน้และสง่มอบใบหุน้ใหแ้ก่ขา้พเจา้ภายใน 15 วนั นับจากวนัทสีนิสุดระยะเวลาการจองซอื (เฉพาะใบหุน้เท่านนั)    
(บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบในกรณทีผีูถ้อืหุน้ไมส่ามารถขายหุน้ทไีดร้บัจดัสรรไดท้นัวนัทําการแรกของการซอืขายหุน้) 

ในกรณีทขีา้พเจา้ไมไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั หรอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญัไมค่รบตามจํานวนหุน้สามญัทจีองซือ ขา้พเจา้ตกลงใหด้าํเนินการคนืเงนิคา่จองซอืหุน้สามญัโดยไม่มดีอกเบยี หรอืการชดเชยใด ๆ โดยนําเงนิฝาก
เขา้บญัชธีนาคารในชอืของขา้พเจา้ โดยจะดาํเนินการเฉพาะผูจ้องซอืทมีฐีานขอ้มูลบญัชธีนาคาร ทกีําหนด 9 ธนาคาร ไดแ้ก่ ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรอียุธยา จํากดั 
(มหาชน) ธนาคารกสกิรไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอม็บไีทย จํากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) และ ธนาคารยูโอบ ีจํากดั 
(มหาชน)  
กรณไีมส่ามารถโอนเงนิเขา้บญัชธีนาคารได ้การคนืเงนิคา่จองซอืหุน้จะดาํเนินการโดยจา่ยเป็นเชค็ธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) สาํนักงานใหญ ่ขดีครอ่มสงัจา่ยเฉพาะในนามของผูจ้องซอื และจดัสง่ทางไปรษณีย์
ลงทะเบยีน ตามรายละเอยีดในฐานขอ้มลูสมุดทะเบยีนรายชือผูถ้อืหุน้สามญัทปีรากฎ ณ วนักาํหนดรายชอืผูถ้อืหุน้ทมีสีทิธไิดร้บัการเสนอขายหุน้สามญัทีออกใหม ่ทงันี ขา้พเจา้ตกลงรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทเีกยีวขอ้งซงึเกดิขนึใน
กรณีดงักลา่ว 
กรณีผูจ้องซอืมบีญัชซีอืขายหลกัทรพัยแ์ละมรีายละเอยีดบญัชธีนาคารทใีหไ้วก้บับวัหลวง บรษิทัฯ จะคนืเงนิคา่จองซอืหุน้โดยวธิกีารโอนเงนิ ATS เพอืเขา้บญัชธีนาคารทไีดใ้หข้อ้มลูไว ้

ขา้พเจา้ขอรบัรองและตกลงวา่จะจองซือหุ้นสามญัทีออกใหมจ่าํนวนดงักล่าว และจะไม่ยกเลกิการจองซือหุ้นสามญัทีออกใหมนี่ แตห่ากขา้พเจา้ไมส่่งใบจองซือหุ้นสามญัทอีอกใหมท่ไีดก้รอกรายละเอยีดครบถว้นและเอกสาร
ประกอบการจองซอืทถีกูตอ้งเรยีบรอ้ยพรอ้มชาํระคา่จองซือ หรอืหากเชค็บุคคล/แคชเชยีรเ์ชค็/ดร๊าฟท์ทสีงัจา่ยแลว้นันไมผ่า่นการเรยีกเกบ็ ใหถ้อืวา่ขา้พเจา้สละสทิธใินการจองซอืหุ้นสามญัทอีอกใหมด่งักล่าว   
ขา้พเจา้ไดศ้กึษาขอ้มลูในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้สามญัทีออกใหมข่องบรษิทัฯ รวมทงัสารสนเทศและเอกสารแนบ (รวมเรยีกวา่ “หนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้น”) แลว้ และยนิยอมผกูพนัตามวธิกีารจองซือหุน้สามญัทีออกใหม่
และทจีะไดม้กีารแกไ้ขเพมิเตมิในภายหน้าอกีดว้ย   
ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขา้พเจา้ในฐานะผูถ้อืหุน้เดมิและไดร้บัจดัสรรการจองซอืหุน้ทอีอกใหมต่ามสดัสว่นการถอืหุน้ของขา้พเจา้ เป็นผูร้บัผลประโยชน์ทแีท้จรงิในการถอืหุน้ดงักลา่ว 

การลงทุนในหุ้นยอ่มมคีวามเสียง และผู้จองซือควรศึกษาและทาํความเขา้ใจขอ้มลูในหนังสือแจ้งการจดัสรรหุ้นอย่างรอบคอบก่อนตดัสินใจจองซือหุ้น 
ใบจองซือนีมีความสาํคญั และผู้จองซือพึงให้ความสนใจ การนําส่งใบจองซือนีกระทาํโดยลบัเฉพาะและสงวนสาํหรบับุคคลซึงเป็นผู้ถือหุ้นทีได้รบัใบจองซือนี และไม่พึงถกูส่งต่อ หรือแจกจ่ายไปยงับคุคลอืนใด 
(นอกจากทีปรกึษาทีเป็นวิชาชีพของท่านเอง) หรือผลิตซาํในรปูแบบใด ๆ ใบจองซอืนีและหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ทแีนบมานีไมก่่อใหเ้กดิหรอืเป็นสว่นหนึงของการเสนอหรอืเชอืเชญิเพอืการขายหรอืการออกหลกัทรพัย์ 
หรอืการชชีวนเพอืการเสนอให้ซือ หรอืจองซอืหุ ้นใด ๆ ไมว่า่ในกรณีใดทีการเสนอขายหรอืการชชีวนนนัจะขดัต่อกฎหมาย เอกสารนีถูกแจกจา่ยนอกประเทศสหรฐัอเมรกิาในธุรกรรมนอกประเทศ (offshore transactions)     
ตามนิยามทกีําหนดและภายใต ้Regulation S ของ the U.S. Securities Act of  ใบจองซอืนีควรถกูศกึษาควบคูไ่ปกบัหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้ และการขอจองซอืหุน้ของบรษิทัฯ นันจะเกดิขนึไดแ้ละไดร้บัการยอมรบัโดย
เป็นไปตามขอ้กาํหนดและเงอืนไขของการจองซอืทรีะบุในหนังสอืแจง้การจดัสรรหุน้เท่านัน 
      ลงชอื ................................................................................... ผูจ้องซอื 

(.........................................................................................) 

หลกัฐานการรบัฝากการจองซือหุ้นสามญัทีออกใหมข่องบริษทั ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชนัแนล จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) (ผูจ้องซือโปรดกรอกข้อความในส่วนนีด้วย) 
วนัทีจองซอื     วนัท ี 17 กรกฎาคม 2563   20 กรกฎาคม 2563   21 กรกฎาคม 2563   22 กรกฎาคม 2563   23 กรกฎาคม 2563 ใบจองซอืเลขท ี................................................... 
บ ริ ษัท ฯ  ห รือ บัว ห ล ว ง  ไ ด้ร ับ เ งิน จา ก  (ชื อ ตา ม ใ บ จอ ง )  ............................................................................... . . . . . .... ...... เ พื อ จอ ง ซื อ หุ้ น ส า มัญที ออ ก ใ ห ม่  จํ า น ว น  .............................................. หุ้ น                                                                            
รวมเป็นเงนิ ........................................................ บาท โดยชาํระผา่นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) โดย ) เคาน์เตอรธ์นาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน)  
 การโอนเงนิ   ดร๊าฟท์/แคชเชยีรเ์ชค็/เชค็บคุคล เลขทเีชค็ ….………...........................……. ลงวนัท ี............. กรกฎาคม 2563 ธนาคาร……....................................………. สาขา ……..................................…………. 
2) Electronic Bill Payment    การโอนเงนิผา่น Bualuang Internet Banking    การโอนเงนิผา่น Bualuang Mobile Banking 
สาํหรบัผูจ้องซือทีมบีญัชีซือขายกบับวัหลวง    การโอนเงนิผา่นระบบการโอนเงนิอตัโนมตั ิ(ATS)    ชาํระโดยหกัเงนิจากบญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขที ................................................................................................. 
โดยหากผูจ้องซอืไดร้บัการจดัสรรหุน้สามญั ใหด้าํเนินการ 
 ฝากใบหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั เพอืผูฝ้าก” เลขทสีมาชกิผูฝ้าก .................................................................. บญัชซีอืขายหลกัทรพัยเ์ลขท ี............................................................ 
 ออกหุน้ในนาม “บรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย) จาํกดั” โดยนําเขา้บญัชขีองผูอ้อกหลกัทรพัย ์สมาชกิเลขท ี600 เพอืขา้พเจา้ 
 ออกใบหุน้ในนามผูจ้องซอื ภายใน 15 วนั นับจากวนัทสีนิสดุระยะเวลาการจองซอื (เฉพาะใบหุน้เท่านัน)  

เจา้หน้าทผีูร้บัมอบอาํนาจ/ Authorized Officer ................................................................... 

หมายเหต:ุ  หา้มไมใ่ห้ผูจ้องซอืฝากเอกสารการจองซอืหุน้สามญัทอีอกใหมท่ธีนาคารกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) ไมว่่าสาขาใด ๆ  



BROKER 

ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษทั 
Company Name 

ผู้ฝากเลขที 
Participant No. 

ชือบริษทั 
Company Name 

002 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทิสโก้ จาํกดั 
TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED 

032 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคทีบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

003 
บริษทัหลกัทรพัย ์คนัทรี กรุป๊ จาํกดั (มหาชน) 
COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

034 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟิลลิป (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

004 
บริษทัหลกัทรพัย ์ดีบีเอส วิคเคอรส์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

038 
บริษทัหลกัทรพัย ์เออีซี จาํกดั (มหาชน) 
AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

005 
บริษทัหลกัทรพัย ์แลนด ์แอนด ์เฮ้าส ์จาํกดั (มหาชน) 
LAND AND HOUSE SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

048 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอร่า จาํกดั (มหาชน)  
AIRA SECURITIES COMPANY LIMITED 

006 
บริษทัหลกัทรพัย ์ภทัร จาํกดั (มหาชน) 
PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

050 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเอสแอล จาํกดั  
ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 

007 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซีจีเอส-ซีไอเอม็บ ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) CO., LTD. 

051 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอสบีไอ ไทย ออนไลน์ จาํกดั 
SBI THAI ONLINE SECURITIES CO.,LTD. 

008 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเซีย พลสั จาํกดั  
ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED 

052 
บริษทัหลกัทรพัย ์จีเอม็โอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จาํกดั  
GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED  

010 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรริ์ล ลินซ ์(ประเทศไทย) จาํกดั 
MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

200 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมยแ์บงก ์กิมเอง็ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน)  
MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

011 
บริษทัหลกัทรพัย ์กสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) 
KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

211 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยบีูเอส (ประเทศไทย) จาํกดั 
UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

013 
บริษทัหลกัทรพัย ์เคจีไอ (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

213 
บริษทัหลกัทรพัย ์เอเชีย เวลท์ จาํกดั 
ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED 

014 
บริษทัหลกัทรพัย ์โนมรูะ พฒันสิน จาํกดั (มหาชน)  
CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

221 
บริษทัหลกัทรพัย ์เมอรช์นั พารเ์นอร ์จาํกดั (มหาชน) 
MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

015 
บริษทัหลกัทรพัย ์คิงสฟ์อรด์ จาํกดั (มหาชน) 
KINGSFORD SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

224 
บริษทัหลกัทรพัย ์บวัหลวง จาํกดั (มหาชน) 
BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

016 
บริษทัหลกัทรพัย ์ธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

225 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซี แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

019 
บริษทัหลกัทรพัย ์หยวนต้า (ประเทศไทย) จาํกดั 
YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED 

229 
บริษทัหลกัทรพัย ์เจพีมอรแ์กน (ประเทศไทย) จาํกดั 
JPMORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

022 
บริษทัหลกัทรพัย ์ทรีนีตี จาํกดั 
TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED 

230 
บริษทัหลกัทรพัย ์โกลเบลก็ จาํกดั 
GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 

023 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จาํกดั 
SCB SECURITIES COMPANY LIMITED 

244 
บริษทัหลกัทรพัย ์แมคควอร ี(ประเทศไทย) จาํกดั 
MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

026 
บริษทัหลกัทรพัย ์ยโูอบี เคยเ์ฮียน (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

247 
บริษทัหลกัทรพัย ์เครดิต สวิส (ประเทศไทย) จาํกดั 
CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

027 
บริษทัหลกัทรพัย ์อารเ์อชบี (ประเทศไทย) จาํกดั (มหาชน) 
RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 

248 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุไทย ซีมิโก้ จาํกดั 
KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 

029 
บริษทัหลกัทรพัย ์กรงุศรี จาํกดั (มหาชน) 
KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

924 
บริษทัหลกัทรพัย ์ฟินันเซีย ไซรสั จาํกดั (มหาชน)  
FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

030 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไอ วี โกลบอล จาํกดั (มหาชน) 
I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

  

SUB BROKER 

236 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (มหาชน) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

243 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 

242 
บริษทัหลกัทรพัย ์ซิตีคอรป์ (ประเทศไทย) จาํกดั 
CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMITED 

245 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน) 
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

257 
บริษทัหลกัทรพัย ์ไทยพาณิชย ์จเูลียส แบร ์จาํกดั 
SCB-JULIUS BAER SECURITIES COMPANY LIMITED 

  

CUSTODIAN 

301 
ธนาคารซิตีแบงก ์เอน็.เอ. (CUSTODY SERVICES) 
CITIBANK N.A. –CUSTODY SERVICES 

329 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

302 
ธนาคารไทยพาณิชย ์จาํกดั (มหาชน) 
THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

330 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้แบงกิงคอรป์อเรชนั จาํกดั (เพอืตราสารหนี) 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 

303 
ธนาคารกรงุเทพ จาํกดั (มหาชน) (ผูร้บัฝากทรพัยสิ์น) 
BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED – CUSTODY 

334 
บริษทัหลกัทรพัย ์เพือธรุกิจหลกัทรพัย ์จาํกดั (มหาชน) (คสัโตเดียน) 
TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

304 
ธนาคารฮ่องกงและเซียงไฮ้ แบงกิง คอรป์อเรชนั จาํกดั 
THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD. BKK 

336 
ธนาคารเกียรตินาคิน จาํกดั (มหาชน) 
KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

305 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน)  
THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

337 
ธนาคารทหารไทย จาํกดั (มหาชน) 
TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

308 
ธนาคารกสิกรไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
KASIKORN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 

339 
ธนาคารทิสโก้ จาํกดั (เพือรบัฝากทรพัยสิ์น) 
TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 

312 
ธนาคารสแตนดารด์ชารเ์ตอรด์ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
STANDARD CHARTERED (THAI) BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

340 
ธนาคารเจพีมอรแ์กน เชส (เพือค้าตราสารหนี) 
JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 

316 
ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED 

343 
ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จาํกดั (มหาชน) 
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 

320 
ธนาคารดอยซแ์บงก ์เอจี สาขากรงุเทพฯ - เพือรบัฝากทรพัยสิ์น  
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY 
SERVICES   

345 
ธนาคารธนชาต จาํกดั (มหาชน)  
THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED  

328 
ธนาคารกรงุศรีอยธุยา จาํกดั (มหาชน) 
BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED 

425 
ธนาคารกรงุไทย จาํกดั (มหาชน) (เพือลกูค้า) 
KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) 

 



เร่ือง 

  

subject:  

แจ้งเตือนการใช้สิทธิจองซื้อหุ้นสามัญเพ่ิมทุน (XR) 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) (MINT)   

Notification of the subscription for Right offering (XR) of MINT 

ตามที่ท่านได้ฝากหลักทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นไว้กับ บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จ ากัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอเรียนแจ้งให้ท่าน
ทราบว่า 
      We would like to notify the detail of the exercise according to your entitlement as follows. 

บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) 
 MINOR INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED 

  MINT 

 วนัขึน้เครื่องหมายเพ่ือรับสิทธิประโยชน์ (X-Date)   XR     26/06/2020 

 วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Bookclosing Date)    30/06/2020 

 อัตราส่วน (ratio)    
              หุ้นสามัญเดมิ (Old) : หุ้นสามัญใหม่ (New)  

  8.2:1 (เศษของหุน้ให้ปัดทิง้) 

 ราคาหนว่ย/หุน้/บาท (Baht per share)    17.50   

 ก าหนดวันจองซื้อระหวา่งวนัที่ (Subscription Period)     17/07/2020 - 23/07/2020 

 ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ท่านมหีุ้นฝากไว้กับบริษัทฯ   
 (Your existing shares as bookclose date)  

  .......(2).......   หุ้น (shares)  

 ถ้าทา่นมอบหมายให้บริษัทฯ น าส่งเอกสารการจองซื้อฯ เพ่ือใช้
สิทธ ิ
 ในการจองซื้อฯ ทา่นต้องน าส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้บริษทัฯ  
 (Documents Required) 

1. ใบจองซื้อฯ  
(Registration Form) 

2. ใบรับรองการใช้สิทธิการจองซือ้ฯ 
(Certificate of subscription Entitlement issued by TSD) 

3. เช็คช าระการจองซื้อ หรือใบโอนเงนิ / Bill Payment สั่งจ่ายตามที่ระบุ
ในใบจองฯ  

(Cheque / Draft / Transfer Slip / Bill Payment) 

4. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน รับรองส าเนาถูกต้อง 
(Certified true copy of the identification card or passport) 

 

 
  ตดิต่อภายในวันที่ (contact within) 
 
          17/07/2020  
 
 
**เพ่ิมเติม (Remark) : กรณบัีตรประชาชน
ตลอดชีพแนบส าเนาทะเบียนบ้าน  

 



หุ้น   

หุ้น

 29   191    10500

 29th Fl.,191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147

 /Fax : (02) 618-1120

 29   191    10500

 29thFl., 191 Silom Complex Office Building, Silom Road, Bangkok 10500

    บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)

Service Code :  ROBLS01
BR.NO. 0101

 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

Service Code :  ROBLS01

BR.NO. 0101 
 หุ้น"

Bualuang Securities Public Company Limited for Share Subscription

บรษัิท ไมเนอร ์อินเตอรเ์นชั�นแนล จํากัด (มหาชน) (MINT)

MINT

/Operations Dept.(02) 618-1133,1141,1143,1147 

 /Fax : (02) 618-1120
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บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) 
 

 

หนังสือแจ้งกำรจัดสรรหุ้นสำมัญท่ีออกใหม่ 

 

 

 

ค าเตือน: การจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) ในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายให้กบั
ผู้ ถือหุ้นสามญัเดิมของบริษัทตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศไทยและผู้ ถือหุ้นใน
ต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไมเ่สนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายนีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นราย
ใด ๆ หากการเสนอขายหรือการจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายต่างประเทศ  
หุ้ นสามัญที่ออกใหม่นีไ้ม่ได้มีการจดทะเบียน และจะไม่มีการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ปี 1993 (U.S. Securities Act of 1933) (“U.S. Securities Act”) และจะไม่มีการเสนอขายและจัดสรรหุ้นที่ออก
ใหม่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี ้จะไม่มีการขายหรือเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ในประเทศแคนาดา 
สาธารณรัฐประชาชนจีน แอฟริกาใต้ หรือในประเทศอื่นใดที่การแจกจ่ายเอกสารเหลา่นีจ้ะไมถ่กูต้องตามกฎหมาย หรืออาจท าให้
บริษัทมีหน้าที่ใด ๆ เกินกว่าหน้าที่ตามกฎหมาย โดยการเสนอขายและจดัสรรหุ้นที่ออกใหมใ่ห้แก่ผู้ ถือหุ้นในประเทศอื่นใดอาจมี
ขึน้เฉพาะในกรณีที่บริษัทได้รับการยกเว้นการขออนญุาตและการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายของประเทศนัน้ ๆ ทัง้นี ้ตามที่บริษัท
พิจารณาเห็นสมควร 
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วิธีปฏิบตัิในกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ของ 
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัทฯ”) 

ที่เสนอขำยให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตำมสดัส่วนกำรถอืหุ้น (Rights Offering) 

 

1. ก ำหนดระยะเวลำจองซือ้และกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ)  

2. สถำนที่รับจองซือ้และรับช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากดั (มหาชน) (“บัวหลวง”) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้นสามญัที่ออก
ใหม่ของบริษัทฯ (“ตัวแทนกำรรับจองซือ้หุ้น”) ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสิทธิแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของ
ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้ น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 23 กรกฎาคม 2563     
(รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) ตามที่อยูด้่านลา่ง 

ชื่อ  บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) 
ที่อยู่  ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 191 สลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 ติดต่อ   คณุสวุาล ีศิลาออ่น / คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศัพท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ่ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสำร  0-2618-1120 

ทัง้นี ้งดรับการจองซือ้ทางไปรษณีย์หรือผา่นสาขาของธนาคารพาณิชย์ทัว่ประเทศ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นในตา่งจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ท่านมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์ โดยทางบริษัทหลกัทรัพย์
ของทา่นจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

นอกจากการจองซือ้หุ้นท่ีส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัที่กลา่วแล้ว ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีสทิธิแตล่ะรายสามารถ
จองซือ้หุ้นผ่านทางระบบออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th ตามที่ระบใุนหวัข้อ 3 “วิธีการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น
และการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่” ในเอกสารฉบบันี ้

  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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3. วธีิกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้นและกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

3.1. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่มีบัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบัวหลวง  

3.1.1. วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้น 

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา) ของวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1)        
เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยบริษัท ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ฯ”)) และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัร
ประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ผ่าน
เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา 

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่  17 หรือ 20 หรือ 21 กรกฎำคม 2563 
เท่ำนัน้ และจะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ภำยใน
เวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่ 21 กรกฎำคม 2563 โดยสัง่จ่ายในช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์ บัว
หลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีในเขต
เดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้ จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่  21 กรกฎำคม 

2563 จะต้องช าระเป็นเงนิสดหรือเงนิโอนเท่ำนัน้  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) หรือ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง      
Internet Banking ส าหรับผู้ที่มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผา่น
ระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แล้ว 
โดยผู้จองซือ้จะต้อง Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com โดย
วิธีการ ดงันี ้

2.1. หลงัจาก Log-on เข้าสูร่ะบบด้วย User ID และรหสัผา่นแล้ว ให้เลอืกเมน ู“ช าระเงิน” จากนัน้ คลกิ
เลอืก “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างลา่ง 

- ไปที่ช่อง “ค้นหาจากรหสับริษัท/ช่ือบริษัทผู้ รับช าระ” และพิมพ์ค าว่า ROBLS01 ลงในช่อง แล้ว
คลกิ “ค้นหา” 

  

https://ibanking.bangkokbank.com/
https://ibanking.bangkokbank.com/
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- คลกิเลอืก “บริษัทผู้ รับช าระเงิน” จากนัน้ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ) แล้วคลกิ “ขัน้ตอนตอ่ไป” 

 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01                                        

                                       

ROBLS01

ROBLS01

          Tab 

“                    ”

          Tab “         ”

       “                     ” 

                       /

          

           
“                     ”

       “              
                    Ref.1)”

        “            ”
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2.2. หลงัจากท าการ “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที่ช่อง “ช าระเงิน” และเลือกเมนยู่อย    
“ช าระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเร่ิมการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏใน
ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และหมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่
อ้างอิง 2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ จองซือ้ จากนัน้คลิก  
“ขัน้ตอนตอ่ไป” 

 

 

 

 

  

          Tab “         ”

        
“                 ”

        
“                 ”

ROBLS01

17     2563

ROBLS01

       “                     
                             
                       
                 ”

        “            ”
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2.3. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ จากนัน้คลกิ “ยืนยนั” 

 

2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการช าระเงิน ดงัภาพ 

 

2.5. บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น
ตอ่ไป 

                                       

17     2563

                     
              “      ”

ROBLS01

18,900.00

0.00

17     2563

ROBLS01

                                       

18,900.00
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ส าหรับผู้ ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้           
และได้ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) บนโทรศพัท์มือถือ
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซือ้จะต้อง Log-on เข้าระบบ Bualuang mBanking โดยวิธีการ ดงันี ้

3.1. หลงัจาก Log-on เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้เลอืกเมน ู“Payments” และคลกิเลอืก “Select bill payee” 

      

3.2. คลิกเลือกเคร่ืองหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดย
พิมพ์ ค าวา่ ROBLS01 ลงในช่อง 

      
 

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited
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3.3. เลือก “บญัชีช าระเงิน” ที่ต้องการใช้ช าระเงินค่าจองซือ้ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหสั
ลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัสง่
โดยศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และรหัสอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่
หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินที่ต้องการช าระ และคลิก “Next” จากนัน้ตรวจสอบ
ข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

            

4. การโอนเงินผ่านระบบการโอนเงินอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ส าหรับผู้จองซือ้ที่ได้
เปิดบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง ที่ได้ด าเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อช าระคา่ภาระ
ผกูพนัโดยอตัโนมตัิ และระบบการโอนเงินอตัโนมตัิดงักลา่วมีผลใช้บงัคบัแล้วในวนัจองซือ้ (โดยสามารถ
แจ้งความประสงค์ผา่นเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี (“IC”) หรือแจ้งผา่นระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) หรือ 

5. ช าระค่าจองซือ้โดยหกัจากเงินที่ฝากอยู่ในบญัชีเปิดเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง (โดยสามารถแจ้ง
ความประสงค์ผา่น IC หรือแจ้งผา่นระบบ E-RO โดยผู้จองซือ้) 

  

SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

(13 digit ID no.)

18,900.00

SERVICE CODE: ROBLS01

18,900.00

0.00

SERVICE CODE: ROBLS01

0.00

18,900.00

17 July 2020
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3.1.2. วิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        
ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) (“กำรยื่น
เอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้ จองซือ้หุ้ นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering       
(“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสทิธิผา่นเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไมไ่ด้รับหน้งสอืรับรอง
สทิธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ  

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ 
จากนัน้คลกิ “ยืนยนั” 

    

 

  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องตอ่ไปนี ้
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทกึ และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้
เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

    

3. ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ผ่าน IC ทางโทรศพัท์บนัทึกเทป เพื่อให้ IC ท าการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO แทน
ลกูค้า ตามขัน้ตอนและวิธีการที่บวัหลวงได้ก าหนด โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ที่มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
กบับวัหลวง (“กำรจองซือ้ที่ผ่ำนโทรศัพท์”) และผู้จองซือ้จะต้องให้ค ายืนยนัทางวาจาในระบบของการ
จองซือ้ที่ผ่านโทรศพัท์เก่ียวกบัที่อยู่ของผู้จองซือ้ และการศึกษาและยอมรับค าเตือนต่าง ๆ เก่ียวกบัการ
จองซือ้ตามที่ปรากฏในระบบการจองซือ้ผา่นเว็บไซต์ www.bualuang.co.th 

ทัง้นี ้IC เมื่อรับค ายืนยนัพร้อมรายละเอียดการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์บนัทึกเทป ต้องบนัทึกค าสัง่การ
จองซือ้ผา่นระบบที่บวัหลวงจดัเตรียมไว้ โดยระบบจะแสดงข้อมลูการจองซือ้ผา่นทางโทรศพัท์บนัทึกเทป 
ช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ดแูลบญัชี วนัและเวลาบนัทกึการจองซือ้ผา่นระบบ  

  



     สิ่งที่สง่มาด้วย 3 
 

 

12 

 

3.2. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่ไม่มบีัญชีซือ้ขำยหลักทรัพย์กับบัวหลวง 

3.2.1. วิธีกำรช ำระเงนิค่ำจองซือ้หุ้น  

ผู้จองซือ้สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น ตัง้แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา) ของวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 2563 โดยวิธีการ ดงันี ้

1. การช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) โดยใช้แบบฟอร์มใบช าระเงิน
ผ่านระบบ Bill Payment (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมระบุรหัสลูกค้า (Ref.1)        
เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้ น ซึ่งจัดส่งโดยศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนงัสอืเดินทางของผู้จองซือ้ 
และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมผ่า่นเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ได้ทกุสาขา 

กรณีช าระด้วยเช็ค ดร๊าฟท์ หรือแคชเชียร์เช็ค ต้องลงวันที่  17 หรือ 20 หรือ 21 กรกฎำคม 2563 
เท่ำนัน้ และจะต้องช ำระค่ำจองซือ้หุ้นผ่ำนเคำน์เตอร์ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด (มหำชน) ภำยใน
เวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่  21 กรกฎำคม 2563 โดยสัง่จ่ายในช่ือ “บริษัทหลักทรัพย์  
บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) เพื่อกำรจองซือ้หุ้น” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีใน
เขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป 

หากผู้ จองซือ้ช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ นหลังจำกเวลำ Clearing ของธนำคำร ของวันที่  21 กรกฎำคม 

2563 จะต้องช าระเป็นเงนิสดหรือเงนิโอนเท่ำนัน้  

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้หุ้นจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ 
จ ากดั (มหาชน) หรือ 

2. การโอนเงินผ่านระบบ Electronic Bill Payment ของธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ผ่านช่องทาง      
Internet Banking ส าหรับผู้ที่มีบญัชีธนาคารกรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ และได้ท าเร่ืองขอใช้งานผา่น
ระบบ Bualuang Internet Banking (“Bualuang iBanking”) กับธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) แล้ว 
โดยผู้จองซือ้จะต้อง Log-on เข้าระบบ Bualuang iBanking ที่ https://ibanking.bangkokbank.com โดย
วิธีการ ดงันี ้

2.1. หลงัจาก Log-on เข้าสูร่ะบบด้วย User ID และรหสัผา่นแล้ว ให้เลอืกเมนู “ช าระเงิน” จากนัน้ คลกิ
เลอืก “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” และกรอกรายละเอียดตามรูปภาพข้างลา่ง 

- ไปที่ช่อง “ค้นหาจากรหสับริษัท/ช่ือบริษัทผู้ รับช าระ” และพิมพ์ค าว่า ROBLS01 ลงในช่อง แล้ว
คลกิ “ค้นหา” 

  

https://ibanking.bangkokbank.com/
https://ibanking.bangkokbank.com/
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- คลกิเลอืก “บริษัทผู้ รับช าระเงิน” จากนัน้ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามทีป่รากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ฯ) แล้วคลกิ “ขัน้ตอนตอ่ไป” 

 

 

 

  

ROBLS01

ROBLS01                                        

                                       

ROBLS01

ROBLS01

          Tab 

“                    ”

          Tab “         ”

       “                     ” 

                       /

          

           
“                     ”

       “              
                    Ref.1)”

        “            ”
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2.2. หลงัจากท าการ “เพิ่มผู้ รับช าระเงิน” เรียบร้อยแล้ว คลิกเลือกที่ช่อง “ช าระเงิน” และเลือกเมนยู่อย    
“ช าระค่าสินค้าและบริการ” เพื่อเร่ิมการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อม
ระบหุมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่อ้างอิง 1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏใน
ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึง่จดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ และหมายเลขประจ าตวัลกูค้า (เลขที่
อ้างอิง 2) เป็นเลขบัตรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่หนังสือเดินทางของผู้ จองซือ้ จากนัน้คลิก  
“ขัน้ตอนตอ่ไป” 

 

 

 

 

  

          Tab “         ”

        
“                 ”

        
“                 ”

ROBLS01

17     2563

ROBLS01

       “                     
                             
                       
                 ”

        “            ”
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2.3. ตรวจสอบความถกูต้องของรายการ จากนัน้คลกิ “ยืนยนั” 

 

2.4. ระบบจะแสดงหน้าจอสรุปผลการช าระเงิน ดงัภาพ 

 

2.5. บนัทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้น เพื่อเป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้น
ตอ่ไป 

                                       

17     2563

                     
              “      ”

ROBLS01

18,900.00

0.00

17     2563

ROBLS01

                                       

18,900.00
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3. การโอนเงินผ่านระบบ Mobile Banking ส าหรับผู้ ที่มีบัญชีธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) เท่านัน้           
และได้ดาวน์โหลดแอปพลเิคชนั Bualuang Mobile Banking (“Bualuang mBanking”) บนโทรศพัท์มือถือ
เรียบร้อยแล้ว โดยผู้จองซือ้จะต้อง Log-on เข้าระบบ Bualuang mBanking โดยวิธีการ ดงันี ้

3.1. หลงัจาก Log-on เข้าสูร่ะบบแล้ว ให้เลอืกเมน ู“Payments” และคลกิเลอืก “Select bill payee” 

      

3.2. คลิกเลือกเคร่ืองหมาย “ค้นหา” ด้านบนซ้ายของหน้าจอ แล้วกดค้นหาด้วย Service Code โดย
พิมพ์ ค าวา่ ROBLS01 ลงในช่อง 

      
  

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

SERVICE CODE: ROBLS01

ROBLS01

Bualuang Securities Public Company Limited

Bualuang Securities Public Company Limited
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3.3. เลือก “บญัชีช าระเงิน” ที่ต้องการใช้ช าระเงินค่าจองซือ้ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนโดยระบุรหสั
ลกูค้า (Ref.1) เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัสง่
โดยศูนย์รับฝาก  หลกัทรัพย์ฯ และรหสัอ้างอิง (Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัหรือเลขที่
หนงัสือเดินทางของผู้จองซือ้ กรอกจ านวนเงินที่ต้องการช าระ และคลิก “Next” จากนัน้ตรวจสอบ
ข้อมูลการจองซือ้ พร้อมทัง้บันทึก และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้ น เพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

           
  

SERVICE CODE: ROBLS01

(10 digit Registration no.)

(13 digit ID no.)

18,900.00

SERVICE CODE: ROBLS01

18,900.00

0.00

SERVICE CODE: ROBLS01

0.00

18,900.00

17 July 2020
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3.2.2. วิธีกำรจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ 

ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้หุ้น ตัง้แตเ่วลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวนัท่ี 17 กรกฎาคม 2563 ถึงวนัท่ี 23 กรกฎาคม 
2563 (รวมทัง้สิน้ 5 วนัท าการ) โดยวิธีการ ดงันี ้

1. ผู้จองซือ้หุ้นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว ต้องน าหลกัฐานการช าระเงินและเอกสารการจองซือ้ยื่น        
ณ ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นที่ บริษัทหลกัทรัพย์ บวัหลวง จ ากัด (มหาชน) ( “กำรยื่น
เอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง”) และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้หุ้นฝากเอกสารการจองซือ้ที่ธนาคารกรุงเทพ จ ากดั 
(มหาชน) ทกุสาขา หรือ 

2. ผู้ จองซือ้หุ้ นที่ช าระเงินค่าจองซือ้เรียบร้อยแล้ว สามารถจองซือ้ผ่านระบบ Electronic Rights Offering       
(“E-RO”) บนเว็บไซต์ www.bualuang.co.th (“กำรจองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO”) โดยมีวิธีการจองซือ้ ดงันี ้

2.1. ผู้จองซือ้หุ้นสามารถตรวจสทิธิผา่นเวบ็ไซต์ www.bualuang.co.th (ในกรณีที่ไมไ่ด้รับหน้งสอืรับรอง
สทิธิ) โดยกรอกหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชนในการตรวจสอบ  

    

2.2. ผู้ ถือหุ้นจะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ 
จากนัน้คลกิ “ยืนยนั” 

    

 

  

http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
http://www.bualuang.co.th/
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2.3. กรอกข้อมลูให้ครบถ้วนในช่องตอ่ไปนี ้
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2.4. ตรวจสอบข้อมลูและยืนยนัการท ารายการ พร้อมทัง้บนัทกึ และ/หรือพิมพ์หลกัฐานการจองซือ้หุ้นไว้
เป็นเอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นตอ่ไป 

    

หมำยเหตุ: 

1. กรณีทีผู่้ ถือหุ้นประสงค์จะจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่กินสทิธิ 

 ผู้จองซือ้จะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสิทธิจองซือ้
หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิ และจะต้องท าการจองซือ้และช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จอง
ซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสทิธิที่ได้รับ และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ได้รับ 

โดยผู้จองซือ้สามารถกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม”่ (สิง่ที่สง่มาด้วย 4) หรือบนเว็บไซต์ผา่น
ระบบ E-RO ให้ครบถ้วน ชดัเจน 

 โดยหากมีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจองซือ้ตามสิทธิ ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีการจองซือ้เกินสิทธิจึงจะได้รับการจดัสรรหุ้น
สามญัที่ออกใหมท่ี่จองซือ้เกินสทิธิตอ่ไป (โปรดดหูวัข้อ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” ประกอบ)  

 ทัง้นี ้บริษัทฯ หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่ปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้
หุ้นสามญัที่ออกใหมน่ีเ้ทา่นัน้  
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2. ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมม่ากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บวัหลวง ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่
ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นเทา่นัน้   

ส าหรับการจองซือ้ผ่านระบบ E-RO ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรอง
สทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กลา่วคือ จองซือ้ผา่นระบบ E-RO 1 ครัง้ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผ่านทางโทรศพัท์ ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรอง
สทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่กลา่วคือ จองซือ้ผา่นโทรศพัท์ 1 ครัง้ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้ 

4. เอกสำรประกอบกำรจองซือ้ 

4.1. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่ยื่นเอกสำรจองซือ้ที่บัวหลวง 

4.1.1. ใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่กรอกข้อมลูและลงลายมือช่ือครบถ้วน  

บริษัทฯ จะท าการจดัสง่ใบจองซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีรายช่ือปรากฎในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นในวนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถขอรับใบจองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการ
รับจองซือ้หุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ www.minor.com 

4.1.2. ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งจะระบจุ านวนหุ้นที่ผู้
ถือหุ้นแตล่ะรายมีสทิธิได้รับจดัสรร (ถ้ามี) 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้น
เดิมจะต้องเตรียมเอกสารประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเดิมที่ผู้ ถือหุ้นเดิมได้รับใบรับรองสิทธิ
การจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ กลา่วคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชดุ ตอ่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นเทา่นัน้   

4.1.3. หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ 

4.1.4. ในกรณีที่ไม่มีใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นตามข้อ 4.1.2 และ/หรือในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ซึ่งท าให้  ช่ือ/
ช่ือสกุลไม่ตรงกับช่ือผู้ ถือหุ้นตามที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นตามสดัส่วนการถือหุ้น ในวนัก าหนด
รายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญที่ออกใหม่ (Record Date) ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ ถือหุ้น
จะต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น หนงัสือรับรอง ทะเบียนสมรส ใบหย่า ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือ
สกลุ เป็นต้น และขอให้แนบเอกสารประกอบการแสดงตน ดงันี ้

  

http://www.minor.com/
http://www.minor.com/
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กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือส าเนาบตัรประจ าตวัข้าราชการท่ียงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
และ 

-  กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบค ายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) ส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านท่ี
ผู้ เยาว์อาศยัอยูพ่ร้อมผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

กรณีบคุคลธรรมดาสญัชาติตา่งด้าว (มีถ่ินที่อยูใ่นประเทศไทย) 

- ส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และ 

- กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย 

- ส าเนาหนงัสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ที่มีอายไุม่เกิน 1 ปี นบัจนถึงวนัยื่นใบค าขอเปิดบญัชีและจองซือ้หุ้น 
ซึง่กรรมการผู้มีอ านาจลงนามรับรองส าเนาถกูต้องและประทบัตราส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

- ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

- หนงัสอืมอบอ านาจกระท าการ ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน พร้อมส าเนาบตัรประชาชนที่ยงั
ไม่หมดอายขุองกรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบคุคลและผู้ รับมอบอ านาจ รับรองส าเนาถกูต้อง อนึ่ง หากหนงัสอื
มอบอ านาจกระท าการเป็นฉบบัส าเนา เอกสารฉบบัส าเนาดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบอ านาจ
ด้วย และ 

กรณีนิติบคุคลที่จดทะเบียนในตา่งประเทศ 

- ส าเนาหนงัสือส าคญัการจดัตัง้นิติบคุคล หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือหนงัสือรับรองของนิติบคุคลที่ออกให้ไมเ่กิน 1 
ปี พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้า
มี) และ 

- ส าเนาหนงัสือเดินทางของผู้มีอ านาจลงนามที่ได้รับรองส าเนาเอกสารข้างต้น ที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง 

- ส าเนาเอกสารประกอบที่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลงลายมือช่ือโดยเจ้าหน้าที่ Notary 
Public หรือหน่วยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักล่าวได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรอง
ลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุไทย
ในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 1 ปี นบัถึงวนัจองซือ้หุ้น 

4.1.5. ในกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ Custodian มาใช้สิทธิแทนผู้ ถือหุ้ นจะต้องมีหนังสือมอบอ านาจให้ Custodian 
ด าเนินการแทน 1 ฉบบั โดยในใบจองซือ้หุ้นและเอกสารประกอบการจองซือ้ จะลงนามโดย Custodian และจะต้อง
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มีหนังสือของ Custodian ที่ระบุช่ือผู้ มีอ านาจลงนาม พร้อมส าเนาบัตรประจ าตัวยังไม่หมดอายุหรือเอกสาร
ประกอบการแสดงตนของผู้มีอ านาจลงนามนัน้อีก 1 ฉบบั พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

4.1.6. หนงัสือมอบอ านาจให้กระท าการแทนพร้อมติดอากรแสตมป์ 30 บาท (กรณีที่มอบหมายให้ผู้ รับมอบอ านาจมา
กระท าการแทน) พร้อมส าเนาบตัรประชาชนของผู้จองซือ้และผู้ รับมอบอ านาจซึง่ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 

4.1.7. แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้า
บญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์  
(Issuer Account) เทา่นัน้) (สิง่ที่สง่มาด้วย 8) 

 ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 
จะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและ
นิติบุคคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ ( Issuer Account) และแบบสอบถาม
ส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล (ส าหรับผู้ จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้)” (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) พร้อมลง
นามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ 

 เมื่อผู้จองซือ้ลงลายมือช่ือและสง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ให้แก่บวัหลวงแล้ว บริษัทฯ และบวัหลวงจะถือวา่
ผู้จองซือ้ได้ให้ค ารับรองวา่ข้อมลู รายละเอียด รวมทัง้ลายมือช่ือที่ได้ลงไว้แล้วในเอกสารนัน้นัน้ (ไมว่า่ผู้จองซือ้เป็นผู้
กรอกข้อมลู รายละเอียด และลงลายมือช่ือในใบจองซือ้นัน้เอง หรือผู้ รับมอบอ านาจหรือตวัแทนซึ่งรวมถึงบริษัท
นายหน้าซือ้ขายหลักทรัพย์ของผู้ จองซือ้เป็นผู้ กรอกให้) ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นจริง หากปรากฏว่าข้อมูล 
รายละเอียด หรือลายมือช่ือดงักลา่วผิดพลาด ไม่ถกูต้อง ไม่ครบถ้วน หรือไม่เป็นจริง บริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลยพินิจในการปฏิเสธการจองซือ้ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน นอกจากนี ้ใน
กรณีที่มีการด าเนินการใด ๆ โดยผิดพลาดจากการใช้ข้อมลูดงักลา่ว ผู้จองซือ้ตกลงจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือ
เรียกให้บริษัทฯ หรือบวัหลวงรับผิดชอบในความเสียหายหรือสญูเสียใด ๆ ทัง้สิน้ และบริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่
รับผิดชอบตอ่ความเสยีหายหรือความสญูเสยีที่เกิดขึน้ ไมว่า่กรณีใด ๆ  

 ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมส่ง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไมค่รบถ้วน บริษัทฯ 
หรือบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้ไม่ประสงค์ที่จะใช้สิทธิจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ในครัง้นี ้อย่างไรก็
ตาม บริษัทฯ หรือบวัหลวงอาจใช้ดลุยพินิจในการพิจารณายกเว้นการรับเอกสารประกอบการจองซือ้บางประการ
ให้แก่ผู้จองซือ้รายใด ๆ หรือเรียกเอกสารหลกัฐานอื่น ๆ ทดแทน หรือเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร  

  นอกจากนี ้บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิที่จะไม่จดัสง่เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่และ
การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้ จองซือ้รายใด หากการกระท าดังกล่าวท าให้หรืออาจเป็นผลให้เป็นการกระท าการขัดต่อ
กฎหมาย หรือระเบียบข้อบงัคบัของตา่งประเทศ หรือจะเป็นผลให้ต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมไปจากที่ต้องด าเนินการ
ตามกฎระเบียบที่ เ ก่ียว ข้องกับการออกและเสนอขายหลักท รัพย์ภายใต้กฎหมายไทย  ห รือท า ใ ห้ 
บริษัทฯ มีภาระเกินสมควร หรือไม่เป็นไปตามวิธีการ หลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการจัดสรรตาม
รายละเอียดที่ระบใุนหนงัสอืแจ้งการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมเ่พื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมนี ้
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4.2. ส ำหรับผู้ถอืหุ้นที่จองซือ้ผ่ำนระบบ E-RO 

4.2.1. กรอกข้อมลูในระบบ E-RO ให้ครบถ้วน 

4.2.2. แนบหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบ E-RO 

5. เงื่อนไขในกำรจองซือ้ 

5.1. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิหรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับการจดัสรร ผู้ ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์จองซือ้
หุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามสิทธิโดยเศษให้ปัดทิง้ หรือจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่น้อยกว่าสิทธิที่ได้รับการจดัสรร จะได้รับ
การจดัสรรหุ้นทัง้จ านวนที่จองซือ้ 

5.2. กรณีผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินสิทธิ ผู้ ถือหุ้นจะต้องแสดงความจ านงในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ตาม
สทิธิของตนให้ครบจ านวนก่อน จึงจะมีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมเ่กินสทิธิ โดยกรอกรายละเอียดการจองใน “ใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่” (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) ให้ครบถ้วน ชดัเจน และจะต้องท าการจองซือ้และช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่
ออกใหม่ครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ทัง้ในสว่นที่จองซือ้ตามสิทธิที่ได้รับ และในสว่นที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิที่
ได้รับ  

ในกรณีที่มีหุ้นสามญัที่ออกใหม่เหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกแล้ว 
จะจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่เหลือดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นเดิมที่ประสงค์จะจองซือ้เกินกว่าสิทธิตามสดัสว่นการถือหุ้น
เดิมในราคาเดียวกนักบัหุ้นที่ได้รับการจดัสรรตามสทิธิดงันี ้

1. ในกรณีที่มีหุ้ นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้นในรอบแรกในจ านวน
มากกวา่หรือเทา่กบัจ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีจองซือ้หุ้นเกินกวา่สทิธิตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมและได้ช าระคา่จองซือ้หุ้นครบถ้วนตามจ านวนที่แสดงความ
จ านงจองซือ้เกินกวา่สทิธิทัง้หมดทกุราย 

2. ในกรณีที่มีหุ้นเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้นในรอบแรกในจ านวนน้อยกว่า
จ านวนหุ้นที่มีผู้ ถือหุ้นเดิมจองซือ้เกินกวา่สทิธิ บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลอืดงักลา่วตามขัน้ตอนดงัตอ่ไปนี ้

(ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วโดยน าสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมา
คณูด้วยจ านวนหุ้นที่เหลือ ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะรายมี
สิทธิที่จะได้รับจดัสรร ในกรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่จะได้รับการ
จดัสรรจะต้องไมเ่กินจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาคา่จองซือ้ครบถ้วนแล้ว 

(ข) ในกรณีที่ยงัมีหุ้นคงเหลือหลงัจากการจดัสรรตามข้อ 2. (ก) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นที่เหลือดงักลา่วให้แก่ผู้ที่จอง
ซือ้เกินกวา่สทิธิแตล่ะรายซึง่ยงัได้รับการจดัสรรไมค่รบตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิ 
โดยน าสดัส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายนัน้มาคูณด้วยจ านวนหุ้นที่คงเหลือนัน้ 
ผลลพัธ์จากการค านวณจะเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ผู้ที่จองซือ้เกินกว่าสิทธิแต่ละรายมีสิทธิที่จะได้รับจดัสรร ใน
กรณีที่มีเศษของหุ้นให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ อย่างไรก็ตาม จ านวนหุ้นที่จะได้รับการจัดสรรจะต้องไม่เกิน
จ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายได้จองซือ้และช าระราคาค่าจองซือ้ครบถ้วนแล้ว ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น
ให้แก่ผู้ที่จองซือ้เกินกวา่สทิธิตามวิธีการในข้อนีจ้นกวา่ไมม่ีหุ้นเหลอืจากการจดัสรร 
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5.3. บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นใหม่เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมที่มีรายช่ือปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นในวนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิในการจองซือ้หุ้นใหม่ (Record Date) ตามสดัสว่นการถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่เสนอ
ขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นการเสนอขายหุ้น Rights Offering นีใ้ห้กบัผู้ ถือหุ้นรายใด ๆ หากการเสนอขายหรือ
การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นรายนัน้จะท าให้หรืออาจท าให้บริษัทมีหน้าที่ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

5.4. ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไมม่ีสทิธิยกเลกิการจองซือ้ 

5.5. ในกรณีช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ด้วยเช็คธนาคาร การช าระเงินค่าจองซือ้ และการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่
จะสมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อบริษัทฯ หรือบวัหลวงสามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ภายในเวลาที่ก าหนดเทา่นัน้  

5.6. หาก (1) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ไมส่ามารถจ่ายเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือบวัหลวงไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้ไมว่า่ในกรณีใด ๆ ก็
ตามที่มิใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบวัหลวง ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และการช าระเงิน
คา่หุ้นตามที่ก าหนด หรือ (2) ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้ กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ไมค่รบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ หรือ
บวัหลวงขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมด่งักลา่วตอ่ไป หรือให้เป็นไปตามดลุยพินิจของบวัหลวง 

 อนึ่ง ในการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ ผู้ ถือหุ้นควรตรวจสอบวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้ และด าเนินการให้
เป็นไปตามเง่ือนไขและวิธีการที่ก าหนด หากผู้ ถือหุ้นมิได้ปฏิบตัิตามวิธีการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ และ
ด าเนินการให้เป็นไปตามเง่ือนไข และวิธีการที่ก าหนดเพื่อให้สามารถเรียกเก็บเงิน ค่าจองซือ้ได้ทนัตามก าหนดระยะเวลา
จองซือ้ บริษัทฯ หรือบวัหลวงมีสทิธิจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นสละสทิธิในการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมด่งักลา่ว โดยบริษัทฯ หรือบวั
หลวงขอสงวนสทิธิที่จะไมจ่ดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมด่งักลา่วตอ่ไป 

5.7. บริษัทฯ และบวัหลวงขอสงวนสิทธิในการปรับเปลี่ยนรายละเอียดวิธีการช าระเงินคา่หุ้น เง่ือนไขในการจองซือ้ หรือข้อมลู
ใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อปุสรรค หรือข้อจ ากดัใน
การด าเนินงาน  

6. กำรคืนเงนิค่ำจองซือ้หุ้นสำมัญที่ออกใหม่ (ถ้ำม)ี 

 ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมไ่มไ่ด้รับการจดัสรรหุ้น หรือผู้ ถือหุ้นจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่เกินกวา่สทิธิ
ที่ได้รับการจดัสรร แตไ่ด้รับการจดัสรรหุ้นสามญัที่ออกใหมน้่อยกวา่จ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่ประสงค์จะจองซือ้เกินสิทธิ 
บริษัทฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นสว่นที่ไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดยไมม่ี ดอกเบีย้ 
และ/หรือ คา่เสยีหายใด ๆ ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ โดยวิธีใดวิธีหนึง่ตามที่ผู้ ถือหุ้นระบไุว้
ในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม ่ดงันี ้

6.1. กรณีผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์กบับวัหลวง การคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบการ
โอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารในนามของผู้จองซือ้ตามข้อมลูเปิดบญัชีที่ให้ไว้
กบับวัหลวง ภายใน 5 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 

6.2.  การโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้สามารถระบุบญัชีธนาคาร ที่ก าหนด 9 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคาร
กรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย 
จ ากดั (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั 
(มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) และ ธนาคารยโูอบี จ ากดั (มหาชน) โดยการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จอง
ซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในการจองซือ้ ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือ 
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6.3  กรณีไมส่ามารถโอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร ตามวิธีการข้อ 6.1 หรือข้อ 6.2 การคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นจะด าเนินการโดยจ่ายเป็น
เช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม ่ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563  ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้  

อยา่งไรก็ตาม ในกรณีที่ไมส่ามารถด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไมค่รบโดย
วิธีการโอนเงินผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ได้ 
ตามที่ระบุไว้ในเง่ือนไขข้างต้น ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตามที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หรือบวัหลวง แล้วนัน้ 
บริษัทฯ หรือบวัหลวงจะด าเนินการให้มีการคืนเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือได้รับการจดัสรรไม่ครบเป็น
เช็คธนาคารกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการ
เสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม ่ณ วนัท่ี 29 มิถนุายน 2563 ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 

กรณีการรับคืนเงินเป็นเช็คนัน้ ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการเรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว บวัหลวง จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัรา
ร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้ นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้นก าหนดระยะเวลา
ดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีสามารถจดัสง่ได้ อยา่งไรก็ดี ไมว่า่กรณีใด ๆ หากได้มีการโอนเงินคา่จองซือ้ในสว่นท่ีไมไ่ด้รับการจดัสรร
หรือได้รับการจดัสรรไมค่รบผ่านระบบการโอนอตัโนมตัิ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เข้าบญัชีธนาคารของผู้
จองซือ้ตามที่ระบไุว้ในเง่ือนไขข้างต้น หรือสง่เช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่
อยู่ที่ระบุไว้ในสมุดทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้น
สามญัที่ออกใหม่ ณ วนัที่ 29 มิถนุายน 2563 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้ในสว่นที่ไม่ได้รับการจดัสรรหรือ
ได้รับการจดัสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด  ๆ จากบริษัทฯ หรือ 
บวัหลวง อีกตอ่ไป 

ทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัส่งเช็ค หรือความ
ผิดพลาดในการสง่ตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือบวัหลวงเห็นวา่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือบวัหลวง เช่น 
ข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่ตรงตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนั
ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ บริษัทฯ และบวัหลวงจะไม่รับผิดชอบต่อความ
ผิดพลาดดงักลา่ว 

7. วิธีกำรส่งมอบหุ้นสำมัญที่ออกใหม่ให้แก่ผู้จองซือ้ 

ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

7.1. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึง่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้
ฝาก” และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นอยู่ และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ 
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 ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับ
การจดัสรรจะสามารถขายหุ้นสามญัที่ออกใหมท่ี่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์
ฯ”) ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ อนญุาตให้หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 7.1 นี ้ช่ือของผู้ จองซือ้จะต้องตรงกับช่ือเจ้าของบัญชี  ซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหมไ่ว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอ
สงวนสทิธิในการออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ ตามข้อ 7.3 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน 

7.2. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless System) โดย
ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ จะ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ออกใหม่ที่ได้รับจัดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทึก
ยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หากผู้จอง
ซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดตอ่
ได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัที่ออกใหม่ตามอตัราที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด 
ในกรณีนีผู้้จองซือ้หุ้นจะต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคล
สหรัฐ (ส าหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล)” และ “แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (เฉพาะนิติบคุคล)" 
(ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account)) พร้อมลงนาม
รับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าสง่ให้บวัหลวงพร้อมเอกสารจองซือ้อื่น ๆ  

ทัง้นี ้หากผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่
ครบถ้วน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้ นในนามผู้ จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบุไ ว้ในข้อ 7.3 ทัง้นี ้การถอน
หลกัทรัพย์ที่ฝากไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการ ดงันัน้ ผู้จองซือ้
ที่น าฝากในบญัชีดงักลา่ว อาจไมส่ามารถถอนหลกัทรัพย์ได้ทนัภายในวนัท่ีหุ้นสามญัที่ออกใหม่ของบริษัทฯ เร่ิมซือ้ขายใน
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

7.3. ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ บริษัทฯ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะสง่
มอบใบหุ้นตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือและที่อยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียน
รายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ณ วนัที่  29 
มิถนุายน 2563 ภายใน 15 วนั นบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่ได้รับการจดัสรรจะไมส่ามารถ
ขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ที่ได้รับการจดัสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่งอาจจะได้รับภายหลงัจากที่
หุ้นสามญัที่ออกใหมข่องบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  

ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่ระบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการออกใบหุ้น ตามข้อ 7.3 ให้แก่ผู้
จองซือ้แทน 

8.       ข้อมูลส ำคัญอื่น ๆ 

8.1. ช่ือผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขที่บญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของบคุคล
อื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญัที่ออก
ใหมข่องบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ 
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8.2. โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้หลกัทรัพย์ของตนเอง
ให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจดัสรรจะถกูสง่ไปที่อื่น ซึ่งบริษัทฯ หรือบวั
หลวง จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้น 

8.3. หากบริษัทฯ ไมส่ามารถโอนเงินคา่จองซือ้หุ้นคืนให้แก่ผู้จองซือ้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด อนัเป็นเหตอุื่นใดซึง่เกินกวา่วิสยั
ทีบ่ริษัทฯ หรือบวัหลวง จะด าเนินการได้ บริษัทฯ และบวัหลวง จะไมรั่บผิดชอบตอ่คา่ดอกเบีย้ และ/หรือ คา่เสยีหายอื่นใด 
และจะคืนเฉพาะเงินค่าจองซือ้หุ้ นที่จะต้องช าระคืนให้แก่ผู้จองซือ้ที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบโดย 
บริษัทฯ เทา่นัน้ ทัง้นี ้ตามที่ระบไุว้ในหวัข้อ 5 “เง่ือนไขในการจองซือ้” 

8.4. หากจ านวนหุ้นที่ผู้ ถือหุ้นระบุในใบจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่บริษัทฯ ได้รับช าระ บริษัทฯ หรือ  
บวัหลวงขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้หุ้นเป็นหลกั  

8.5. ส าหรับผู้จองซือ้ที่ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหม่ไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ในนามผู้
จองซือ้ โปรดกรอกรายละเอียดใน “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance (FATCA) 
(ส าหรับผู้ที่ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 (Issuer Account))” (สิ่งที่สง่มาด้วย 
8) เพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมแ่นบเอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะขอให้ออกเป็นใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ 

8.6. หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน)  
ชัน้ 29 อาคารสลีมคอมเพลก็ซ์ 191 สลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 คณุสวุาล ีศิลาออ่น / คณุฐานมาศ พึง่โพธ์ิ / คณุเบญจวรรณ ผาสขุ / คณุปิยพร แคว้นน้อย 
โทรศพัท์ 0-2231-3777 หรือ 0-2618-1000 ตอ่ 1133, 1141, 1143 หรือ 1147 
โทรสาร 0-2618-1120 
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แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จ ำกัด (มหำชน) ส ำนักงำนใหญ่ 

 

 


