
สิง่ที่สง่มาด้วย 2 

- 1 - 

รายละเอียดการจัดจ าหน่าย และวิธีปฏิบัติในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (“BBGI” หรือ “บริษัทฯ”) 

ส าหรับผู้ถอืหุ้นของ บริษัท น า้ตาลขอนแก่น จ ากัด (มหาชน) (“KSL”) 
เฉพาะกลุ่มที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น 

1. ก าหนดระยะเวลาจองซือ้และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวนัที่ 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565 และตัง้แต่เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวนัที่ 
8 มีนาคม 2565 (รวมทัง้สิน้ 4 วนัท าการ) 

2. สถานที่รับจองซือ้และรับช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

บริษัทฯ ได้แต่งตัง้บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ( “กรุงไทย ซีมิโก้” ) เป็นตวัแทนในการรับจองซือ้หุ้ น
สามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ( “ตัวแทนการรับจองซือ้หุ้น” ) ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นทกุ
ราย ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2565 (“วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น KSL”) โดย
ผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นแตล่ะรายสามารถจองซือ้หุ้นโดยยื่นใบจองซือ้ เอกสารประกอบการจอง
ซือ้ และหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นได้ที่ส านกังานใหญ่ของ กรุงไทย ซีมิโก้ ตามที่อยูด้่านลา่ง 

ช่ือ บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั 

ที่อยู ่ ฝ่ายปฏิบตัิการธุรกิจ ชัน้ 15 อาคารลเิบอร์ตีส้แควร์ 287 ถนนสลีม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 

โทรศพัท์ 0-2624-6345, 0-2624-6346, 0-2624-6347, 0-2624-6348 และ 0-2624-6319 

ทัง้นี ้งดรับใบจองซือ้และเอกสารประกอบการจองซือ้ทางไปรษณีย์และโทรสาร หรือผา่นสาขาของธนาคารพาณิชย์
ทัว่ประเทศ ส าหรับผู้ ถือหุ้นทัง้ในกรุงเทพฯและต่างจงัหวดั กรุณาติดต่อบริษัทหลกัทรัพย์ที่ทา่นมีบญัชีเพื่อซือ้ขายหลกัทรัพย์  
โดยทางบริษัทหลกัทรัพย์ของทา่นจะให้ค าแนะน า และ/หรือรวบรวมเอกสารการจองซือ้ให้กบัตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นตอ่ไป 
นอกจากการจองซือ้หุ้นที่ส านกังานใหญ่ของตวัแทนการรับจองซือ้หุ้นดงัที่กลา่วแล้ว  ผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิ
ได้ รับจัดสรรหุ้ นทุกรายสามารถจองซื อ้หุ้ นผ่านทางระบบออนไลน์   บนเว็บไซ ต์  https://ro.ktzmico.com ห รือ 
https://www.ktzmico.com ตามที่ระบใุนหวัข้อ 4 “วิธีการจองและช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ” ในเอกสารฉบบันี ้

3. วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้ ถือหุ้ นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้ นจะได้รับสิทธิจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ใน
อตัราสว่นการใช้สิทธิที่ก าหนด (รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์ฝากหลกัทรัพย์”) (สิง่ที่สง่มาด้วย 1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นท่ีเป็นทศนิยมที่เกิดจากการค านวณ
ให้ปัดเศษของหุ้นนัน้ทิง้ทัง้จ านวน) โดยไมส่ามารถจองซือ้เกินกวา่สทิธิที่ได้รับจดัสรรได้ 

ผู้ถอืหุ้นของ KSL สามารถตรวจสอบราคาจองซือ้ที่ราคาเสนอขายสุดท้าย และอัตราการใช้สิทธิได้ที่เว็บไซต์ 
ของ KSL (www.kslgroup.com) และเว็บไซด์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) 

ทัง้นีผู้้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นอาจแสดงความจ านงที่จะจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ในครัง้นีต้ามสทิธิที่ได้รับ หรือน้อยกวา่สทิธิที่ได้รับ หรือสละสทิธิไมจ่องซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุในครัง้นีก็้ได้  
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ในกรณีที่มีหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้รับ
จัดสรรหุ้ น บริษัทฯ จะน าหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ส่วนที่เหลืออยู่ดังกล่าวรวมถึงเศษหุ้ นที่ได้จากการปัดเศษไป
ด าเนินการจดัสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทัว่ไปครัง้แรก (IPO) และ/หรือ ผู้ลงทนุกลุ่มอื่นเพิ่มเติม  ทัง้นี ้ให้เป็นไป
ตามดลุยพินิจของบริษัทฯ และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยหลกัทรัพย์และรับประกนัการจ าหนา่ย  

 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของ 
KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้ น หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้ นดังกล่าวอาจท าให้ หรืออาจเป็นผลให้  
(ก) เป็นการกระท าที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ และ/หรือ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือ (ข) บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบตัิหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการ
ตามกฏหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ(ค) ไม่เป็นไปตาม
วิธีการ หลกัเกณฑ์ และเง่ือนไขที่ก าหนดในการเสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ในการนีบ้ริษัทฯ จะไม่เสนอขายหรือจดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย 
ตามข้อมลูที่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้น (Record Date) 
ของ KSL 

ตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสทิธิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีปฏิบตัิตามวิธีการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุนีเ้ท่านัน้   ทัง้นี ้การด าเนินการจัดสรรดงักล่าวอยู่ภายใต้ดุลยพินิจของตวัแทนรับจองซือ้ ซึ่งอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
วิธีการเสนอขาย หรือจดัสรรหุ้นดงักลา่วได้ตามความเหมาะสม โดยจะด าเนินการให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เก่ียวข้องเพื่อให้
การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นีป้ระสบความส าเร็จ 

4. วิธีการจองและช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

4.1  การจองซือ้โดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy) 

ผู้จองซือ้จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ (แบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้น
ของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น) ให้ถกูต้อง ครบถ้วน และชดัเจนพร้อมลงลายมือช่ือผู้จองซือ้ หากผู้จองซือ้เป็น
นิติบคุคล ใบจองซือ้จะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้พร้อมประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) โดย
ข้อมูลในใบจองซือ้หุ้ นใช้ในการด าเนินการรู้จักลูกค้า และตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเก่ียวกับลูกค้า (Know Your 
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD) 

กรณีช าระโดยเงินสดหรือโอนเงินผ่านระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ช่ือบัญชี  
“บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” Company Code 5435 โดยใช้แบบฟอร์มการช าระ
เงินผ่านระบบ Bill Payment ที่จดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์  (สิ่งที่สง่มาด้วย 4) กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมทัง้
ระบรุหสัลกูค้า Ref.1 เป็นหมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือเลขที่หนงัสอืเดินทาง หรือเลขที่ใบตา่งด้าวหรือเลข
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้จองซือ้ และระบรุหสัอ้างอิง Ref.2 เป็นเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั ตามที่ระบไุว้ในใบรับรองการ
จองซือ้หุ้น (หากไมร่ะบ ุRef.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถท ารายการช าระเงินค่าจองซือ้ได้) โดยสามารถช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทกุสาขา  ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัท่ี 3 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 8 
มีนาคม 2565 

กรณีช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ต้องลงวนัที่ไมเ่กินวนัท่ี 4 มีนาคม 2565 แต่
ต้องหลังจากวันที่แบบแสดงรายการข้อมูลและหนังสือชีช้วนมีผลบั งคับใช้แล้วเท่านัน้ โดยขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่าย  
“บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชี
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ในเขตเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป โดยช่ือเจ้าของเช็คต้องเป็นช่ือเดียวกบัผู้จองซือ้เท่านัน้ สามารถช าระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ทุกสาขา ตัง้แต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (หรือภายในเวลาท าการของธนาคารกรุงไทย 
จ ากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 และภายในเวลา 11.00 น. หรือเวลาปิดรับเช็คเคลียร์ร่ิงของ
ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) แตล่ะสาขา ของวนัท่ี 4 มีนาคม 2565  

ส าหรับการช าระเงินด้วยใบน าฝากเงินค่าจองซือ้หุ้น (Bill Payment) ที่พิมพ์ (Print) ออกมาภายหลงัการจองซือ้
ผา่นระบบออนไลน์ (Online)  บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้จองซือ้ที่มีบญัชีธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) สามารถ
ช าระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวนัและเวลาท าการของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในกรณีนี ้ผู้ช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) จะต้องเป็นบคุคลเดียวกบัผู้จองซื อ้ หากผู้
ช าระเงินเป็นคนละคนกบัผู้จองซือ้ กรุงไทย ซีมิโก้  ขอสงวนสิทธิไม่รับจองซือ้หุ้น หรือให้เป็นไปตามดลุยพินิจของตวัแทนรับ
จองซือ้ และจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ตามวิธีที่ระบใุนการจองซือ้หุ้น 

กรณีช าระเป็นการโอนเงินผา่นการ scan QR Code 

บคุคลธรรมดาสญัชาติไทย สามารถช าระเงินผา่นแอปพลเิคชนั Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร โดยสามารถ
สแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอภายหลงัจากที่กดยืนยนัการท ารายการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ 
www.ktzmico.com เพื่อช าระเงินผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ทัง้นี ้เง่ือนไขการช าระเงิน (ซึ่งรวมถึง
จ านวนเงินสงูสดุที่สามารถช าระได้) ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของแตล่ะธนาคารผู้ให้บริการระบบ Mobile Banking 

ก าหนดเวลารับช าระเงินในกรณีช าระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวนัที่ 3 
มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวนัที่ 8 มีนาคม 2565 หรือเป็นไปตามเง่ือนไขและข้อก าหนดของแต่ละธนาคารผู้
ให้บริการระบบ Mobile Banking 

QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอภายหลงัจากที่กดยืนยนัการท ารายการจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online)  บน
เว็บไซต์ www.ktzmico.com จะมีก าหนดอายุ (เง่ือนไขตามที่ระบุบนหน้าเว็บไซต์) หากไม่ช าระเงินภายในเวลาที่ก าหนด
รายการจองซือ้ดงักลา่วจะถกูยกเลกิโดยอตัโนมตัิซึง่เป็นไปตามที่แตล่ะธนาคารก าหนด 

กรณีช าระเป็นเงินโอนผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) 

เฉพาะผู้จองซือ้ประเภทนิติบคุคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้
แทนเท่านัน้ โดยผู้จองซือ้จะต้องโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้าบัญชีจองซือ้หุ้ นของธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
(มหาชน) ช่ือบญัชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด เพื่อจองซือ้หลักทรัพย์” โดยผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จอง
ซือ้ให้แล้วเสร็จตามวนั เวลา ท่ีก าหนด แล้วน าสง่ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (แบบ ค ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่
มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้น) เอกสารประกอบการจองซือ้ และหลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้มาที่ส านักงานใหญ่ของบริษัท
หลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการ
โอนและ/หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงินทัง้หมด  

ก าหนดเวลารับช าระเงินกรณีช าระผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET) ตัง้แตเ่วลา 08.30 น. – 15.30 น. ของวนัท่ี 3, 4 
และ 7 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 8.30 น. – 10.00 น. ของวนัท่ี 8 มีนาคม 2565  
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4.2  การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com 

(หมายเหตุ: หน้าจอนีเ้พื่อประกอบคู่ มือจองซือ้ และค าอธิบายเท่านัน้ หน้าจอส าหรับการจองซือ้เมื่อท า
รายการจริงอาจแตกต่างจากที่ระบุในคู่ มือจองซือ้ฉบับนี)้ 

1)  ผู้จองซือ้สามารถตรวจสอบสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ผา่นเว็บไซต์ www.ktzmico.com 
ซึ่งผู้ จองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) นัน้จะต้องผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา และสญัชาติไทยเท่านัน้ โดยการกรอก
หมายเลขบตัรประจ าตวัประชาชน (ส าหรับบคุคลธรรมดาสญัชาติไทย) ตัง้แตป่ระมาณวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2565 ถึงวนัและ
เวลาสิน้สดุการจองซือ้ (ในกรณีที่ไมไ่ด้รับหนงัสอืรับรองสทิธิ)  

2)  ในการจองซือ้ หน้าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น และจ านวนหุ้น BBGI ที่สามารถจองซือ้ได้ตามสทิธิ เพื่อ
ตรวจสอบและเพื่อคลกิท ารายการจองซือ้ 

 
 

2.1 ผู้จองซือ้จะทราบเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น จ านวนหุ้นเดิม และจ านวนหุ้นที่สามารถจองซือ้ได้ตามสิทธิ 
จากนัน้คลกิ “จองซือ้/Book” 

* ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นสามญัที่ออกใหมใ่นบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซือ้จะไม่สามารถจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์(Online)   ได้ ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องยื่นเอกสารที่บริษัทหลกัทรัพย์ 
กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากดั เนื่องจากต้องกรอกข้อมลูในเอกสารประกอบการจองซือ้ “แบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชีก้ารเป็นบคุคล
สหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝากเข้าบญัชีผู้ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS)”  
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2.2 Step 1 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยระบบจะ Default ช่ือบริษัทสมาชิกที่หุ้นได้รับการฝากไว้ใน
สมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 และเลขที่บญัชีธนาคารตามระบบที่ได้รับ
จากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ โดยผู้จองซือ้สามารถแก้ไขได้ ซึ่งหากแก้ไขเลขที่บญัชีธนาคาร ผู้จองซือ้ต้องอพัโหลดไฟล์หน้า
สมดุบญัชีธนาคารโดยช่ือบญัชีต้องเป็นช่ือเดียวกนักบัช่ือผู้จองซือ้เทา่นัน้ (นามสกลุไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 5 MB) ทัง้นี ้ผู้จองซือ้ต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนการกดยืนยนัข้อมลู เพราะเมื่อยืนยนัข้อมลูแล้ว จะไม่สามารถ
ย้อนกลบัมาแก้ไขข้อมลูได้  

 

 
                                

2.3 Step 2 ช าระเงิน โดยผู้จองซือ้สามารถสแกน QR Code เพื่อช าระเงินผา่นระบบ Mobile Banking 
หรือ พิมพ์แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment น าไปช าระค่าจองซือ้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย หรือ ธนาคาร
กรุงเทพ ผู้จองซือ้ต้องอพัโหลดหลกัฐานการช าระเงิน (นามสกลุไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไมเ่กิน 5 MB) 

* การจ่ายเงินโดยสแกนQR Code ผา่นระบบ Mobile Banking ขึน้อยูก่บัวงเงินของผู้จองซือ้ก าหนด
ไว้กับแต่ละธนาคาร และไม่เกินวงเงินที่แต่ละธนาคารก าหนดไว้ หากเกินวงเงินที่ธนาคารก าหนด จะไม่สามารถสามารถ
ช าระผ่าน Mobile Banking ได้  ผู้ จองซือ้จะต้องช าระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยพิมพ์แบบฟอร์มใบช าระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment น าไปช าระคา่จองซือ้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย  
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2.4 ตรวจสอบผลการจองซือ้ที่ยืนยันยอดภายหลังการจัดสรรได้ผ่าน https://ro.ktzmico.com หรือ
http://www.ktzmico.com คลิกตรวจสอบผลการจองซือ้ โดยสามารถตรวจสอบได้ตัง้แต่วนัที่ 12 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป 
หรือตามวนัเวลาที่ประกาศทางหน้าwebsite 

 

 
 

หมายเหตุ:   ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหมม่ากกวา่ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น 

 ส าหรับการยื่นเอกสารจองซือ้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  ผู้ ถือหุ้นจะต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซือ้ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้ น
เทา่นัน้ 

ส าหรับการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์(Online)  ผู้ ถือหุ้นจะต้องท าการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือ
หุ้นที่ผู้ ถือหุ้นได้รับใบรับรองสิทธิการจองซือ้หุ้นสามญัที่ออกใหม่ กลา่วคือ จองซือ้ผ่านระบบ 1 ครัง้ ต่อ 1 
เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้น/ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นเทา่นัน้ 
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5. เอกสารประกอบการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

5.1  การจองซือ้โดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)  

ผู้จองซือ้จะต้องยื่นเอกสารประกอบการซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ BBGI ต่อไปนี ้ณ สถานท่ีรับจองซือ้ตามที่ระบใุน
ข้อ 2  

1)  ใบรับรองสทิธิการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั)  
2)  ใบจองซือ้หุ้นส ามญัเพิ่มทนุบริษัท บีบีจีไอ จ ากดั (มหาชน) (แบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มี

สทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น)  
3)  หลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น  
4)  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนช่ือ/นามสกุล ซึ่งท าให้ช่ือ/นามสกุลไม่ตรงกับข้อมูลผู้ ถือหุ้ นตามที่ปรากฏในสมุด

ทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ผู้จองซือ้ต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ง
เปลีย่นช่ือ/นามสกลุ ทะเบียนสมรส ใบหยา่ หนงัสอืรับรอง เป็นต้น  

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย 

ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายพุร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือในกรณีที่เป็นบตัรประจ าตวั
ประชาชนตลอดชีพให้แนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนดงักล่าวและส าเนาทะเบียนบ้านที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 
หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง หรือกรณีที่ไมม่ีบตัรประจ าตวัประชาชน ให้แนบส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจ าตวัประชาชน 13 หลกั ที่ยงัไมห่มดอายแุละส าเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้ทกุฉบบั กรณีผู้จองซือ้
เป็นผู้ เยาว์ที่ยังไม่มีบัตรประจ าตัวประชาชน จะต้องแนบส าเนาสตูิบัตร พร้อมทัง้ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่
หมดอายขุองผู้ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย และส าเนาทะเบียน
บ้านท่ีผู้ เยาว์อาศยัอยู ่พร้อมให้ผู้ใช้อ านาจปกครองหรือผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง รวมถึงหลกัฐาน
ที่แสดงว่าสามารถจองซือ้หุ้นได้ถกูต้องตามกฎหมาย หรือ กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ที่มีบตัรประจ าตวัประชาชน จะต้องแนบ
ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนที่ยงัไม่หมดอายขุองผู้ เยาว์และแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนยงัไม่หมดอายขุองผู้ ใช้
อ านาจปกครอง (บิดา/มารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้อมให้ผู้ ใช้อ านาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรือผู้ แทนโดยชอบธรรม) หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง รวมถึงหลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุ้นสามญัได้ถกูต้องตามกฎหมาย 

ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว 

ส าเนาใบต่างด้าวหรือหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้อง
ตรงกับลายมือช่ือในเอกสารที่เก่ียวข้องกับการจองซือ้ทุกฉบับ (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์จะต้องแนบหลกัฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซือ้หุ้นสามญัได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย  

ส าเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนาม
รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมือช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือในเอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จองซือ้ทกุฉบบั 
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ส าหรับกรณีที่มีการมอบอ านาจให้ผู้อื่นกระท าการแทน จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจที่ยงัไม่หมดอายุจากนิติ
บคุคลดงักลา่วมอบอ านาจให้ผู้ รับมอบอ านาจเป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส า เนาบตัรประชาชน ส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่วตามที่
ปรากฏในหนงัสอืมอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง อนึง่ หากหนงัสอืมอบอ านาจเป็นฉบบั
ส าเนา ส าเนาหนงัสอืมอบอ านาจดงักลา่วจะต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิตบิคุคลที่เป็นผู้มอบ
อ านาจด้วย และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) หรือลงนามรับรองโดยผู้ รับมอบอ านาจภายใต้ขอบเขตของการมอบ
อ านาจตามที่ปรากฏในหนงัสอืมอบอ านาจ 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ   

ส าเนาหนังสือส าคัญการจัดตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล 
(Affidavit) และหนงัสอืแสดงรายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอยา่งลายมือช่ือ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่น ใบจอง
ซือ้ หรือภายในระยะเวลาที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย หรือผู้ จัดจ าหน่ายและรับประกันการ
จ าหน่ายแต่ละรายจะก าหนด พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้และประทับตรา
ส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) 

ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้หมดที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถกูต้องแล้ว จะต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือ
โดยเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง 
ท าการรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยหรือสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถูกต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทับของเจ้าหน้าที่ 
Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 6 เดือนนบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ 

พร้อมแนบส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนังสอืเดินทางที่ยงัไม่หมดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของ
นิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง โดยลายมอืช่ือนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้
ทกุฉบบั 

ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอ านาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็นผู้ด าเนินการจอง
ซือ้แทน 

ส าเนาหนังสือมอบอ านาจที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งผู้ จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) 
ด าเนินการจองซือ้แทน พร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตามประเภทของผู้จองซือ้
ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยในใบจองซือ้และเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนาม
แทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) และจะต้องมีหนงัสือของ
ผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุช่ือผู้มีอ านาจลงนาม พร้อมแนบส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือส าเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)  
พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง 

เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้จองซือ้มอบอ านาจให้บุคคลอื่นจองซือ้แทน 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์ท าการจองซือ้หุ้ นสามัญเพิ่มทุนด้วยตนเอง สามารถมอบอ านาจให้บุคคลอื่นเป็น
ผู้ด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนตน รวมถึงให้มีอ านาจในการลงนาม แก้ไข เพิ่มเติมข้อความในใบจอง
ซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ช าระคา่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ และด าเนินการใดๆ ทัง้ปวงอนัจ าเป็นและสมควรที่เก่ียวกบั
การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ หรือเพื่อด าเนินการจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ แทนผู้มอบอ านาจได้ โดยผู้
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จองซือ้จะต้องแนบหนงัสือมอบอ านาจฉบบัจริงตามแบบที่จดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน 
ส าเนาใบตา่งด้าว หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มอบอ านาจ และผู้ รับมอบอ านาจ พร้อมกบั
เอกสารประกอบการจองซือ้ที่ลงนามถกูต้องครบถ้วนโดยผู้ รับมอบอ านาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ 30 บาท  

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซือ้ต้องกรอก
ข้อมลูเพิ่มเติมใน แบบสอบถามเพื่อหาข้อบง่ชีก้ารเป็นบคุคลสหรัฐฯ (บคุคลและนิติบคุคล) เฉพาะผู้ประสงค์น าหลกัทรัพย์ฝาก
เข้าบญัชีผู้ ออกหลกัทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามส าหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) 
เฉพาะนิติบคุคล (แล้วแตก่รณี)  

5.2  การจองซือ้ผ่านระบบออนไลน์ (Online) 

5.2.1  ก ร อ ก ข้ อ มู ล ใ น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์  (Online) ผ่ า น เ ว็ บ ไ ซ ต์  https://ro.ktzmico.com ห รื อ 
https://www.ktzmico.com ให้ครบถ้วน 

5.2.2 แนบหลกัฐานการช าระเงินคา่จองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online)  

6. เงื่อนไขในการจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย คา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือคา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอน
เงินทัง้หมด (หากมี) 

ผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นที่จองซือ้และช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว ไม่มีสิทธิยกเลกิการจอง
ซือ้ทกุกรณี 

ผู้จองซือ้ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นจะต้องกรอกใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ (แบบ ค. ส าหรับผู้ ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้น) หรือจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) บน
เว็บไซต์ www.ktzmico.com แยกตา่งหากจากหุ้นท่ีได้รับการจดัสรรในสว่นอื่น (ถ้ามี) 

หากผู้จองซือ้ไม่สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไม่ครบถ้วนภายในวนั
และเวลาที่ก าหนด ผู้จดัการการจดัจ าหน่ายและรับประกนัการจ าหนา่ยขอสงวนสิทธิที่จะถือวา่ผู้จองซือ้สละสทิธิในการจอง
ซือ้หุ้นส ามญัเพิ่มทนุในครัง้นี ้

หากผู้จองซือ้ไม่สามารถช าระเงินค่าจองซือ้หรือ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ได้ไมว่่าด้วย
กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นภายในก าหนดระยะเวลาการจองซือ้และ
การช าระเงินค่าจองซือ้ หรือผู้จองซือ้กรอกข้อมูลในใบจองซือ้ไม่ครบถ้วนหรือไม่ชัดเจน หรือจองซือ้ด้วยวิธีการอื่นที่มิได้
ก าหนดไว้ ผู้จดัการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซือ้สละสิทธิในการจองซือ้หุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักลา่ว และขอสงวนสิทธิในการไม่จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่ผู้จองซือ้รายดงักล่าว หรือให้เป็นไปตาม
ดลุยพินิจของ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ 

หากผู้จองซือ้ระบุจ านวนหุ้นในใบจองซือ้ ไม่ตรงกับจ านวนเงินที่ บล.กรุงไทย ซีมิโก้ ได้รับช าระ ผู้จัดการการจัด
จ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามจ านวนเงินท่ีได้รับจากการจองซือ้เป็นหลกั และสงวนสทิธิที่จะ
ใช้ดุลยพินิจในการจัดสรรหุ้ นส ามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ จองซือ้ตามที่ผู้ จัดการการจัดจ าหน่ายและรับประกันการจ าหน่า ย 
เห็นสมควร 
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ใบรับรองการจองซือ้หุ้น ที่ออกโดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ได้จดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้แก่ผู้ ถือหุ้น โดยผู้จอง
ซือ้จะต้องแยกกรอกใบจองซือ้หุ้ นส ามัญเพิ่มทุน 1 ใบต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ ถือหุ้ นเท่านัน้ และจะต้องเตรียมเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ตามจ านวนเลขทะเบียนผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้น 

กรณียื่นเอกสารการจองซือ้ (Hard Copy) ที่ส านกังานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้  ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้
เต็มจ านวนตอ่ 1 ใบจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

หากผู้จองซือ้ช าระคา่จองซือ้ก่อนท ารายการจองซือ้ผา่นระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้
จองซือ้ต้องเลือกช่องทางการช าระเงินในระบบออนไลน์ (Online) ให้ตรงกบัช่องทางการช าระเงินจริงที่ผู้จองซือ้ท ารายการ
เท่านัน้ หากการช าระเงินไม่เป็นไปตามช่องทางที่ถูกเลือกไว้ในระบบออนไลน์ ตัวแทนการจองซือ้ขอสงวนสิทธิในการ
พิจารณาความถกูต้อง ครบถ้วนของการจดัสรรดงักลา่ว 

กรณียื่นเอกสารการจองซือ้ (Hard Copy) ที่ส านกังานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้ หากมีการเปลีย่นช่ือ/นามสกลุ ซึง่ท า
ให้ช่ือ/นามสกุลไม่ตรงกบัช่ือ/นามสกุลผู้ ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น
ของ KSL ผู้ จองซือ้ต้องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้งเปลี่ยนช่ือ/ช่ือสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า 
หนงัสอืรับรอง เป็นต้น 

ในกรณีที่ข้อมลูของผู้จองซือ้ไม่ตรงตามข้อมลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของ KSL ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือ
หุ้นของ KSL บริษัทฯ และ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสทิธิที่จะถือตามข้อมลูที่ปรากฏในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น เป็นหลกั ผู้จดัการ
การจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย ขอสงวนสทิธิในการปรับเปลีย่นรายละเอียดวิธีการช าระเงินคา่จองซือ้ เง่ือนไขใน
การจองซือ้ หรือข้อมลูใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัวิธีการจองซือ้หุ้น และ/หรือการช าระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปัญหา 
อปุสรรค หรือข้อจ ากัดในการด าเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจัดการ การรับช าระเงินค่าจองซือ้ กรณีผู้จองซือ้น าเงินเข้ า
บญัชีจองซือ้เพื่อช าระการจองซึง่ไมเ่ป็นไปตามเง่ือนไขที่ก าหนด ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่การจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี ้

7. การคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้าม)ี 

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่จองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุไม่ได้รับการจดัสรรหุ้น บริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้ จะด าเนินการคืน
เงินค่าจองซือ้หุ้นส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรโดยไม่มี ดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วนัท าการนับจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ เป็นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ขีดคร่อมสัง่จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซือ้และจดัสง่
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ี่ปรากฎในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มี
สิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัที่ออกใหม่ ณ วนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2565 ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
เรียกเก็บตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คธนาคาร (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้กรณีไมส่ามารถคืนเงินให้แก่ผู้จองซือ้ได้ในก าหนดเวลาดงักลา่ว กรุงไทย ซีมิโก้  จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้
จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยค านวณจากจ านวนเงินค่าจองซือ้หุ้นที่ไม่ได้รับการจดัสรรคืน นบัจากวนัพ้นก าหนด
ระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัที่สามารถจดัสง่ได้ อย่างไรก็ดี ไม่วา่กรณีใด ๆ หากได้มีการสง่เช็คธนาคารเงินค่าจองซือ้หุ้นคืน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ผู้จองซือ้ตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุ ณ วนัที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2564 แล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับเงินค่าจองซือ้
ในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหรือได้รับการจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้ จองซือ้ไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือ 
คา่เสยีหายใด ๆ จากบริษัทฯ หรือ กรุงไทย ซีมิโก้  อีกตอ่ไป 

http://www.ktzmico.com/
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ทัง้นี ้หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ค หรือความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริษัทฯ หรือกรุงไทย  
ซีมิโก้ เห็นวา่เหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษัทฯ หรือกรุงไทย ซีมิโก้  เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจน หรือไม่
ตรงตามที่อยูท่ี่ระบไุว้ในสมดุทะเบียนรายช่ือผู้ ถือหุ้นสามญัที่ปรากฎ ณ วนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับการเสนอขาย
หุ้นสามญัเพิ่มทนุ บริษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 

8. วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์  

บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) เป็นนายทะเบียน
หลกัทรัพย์ให้กบับริษัทฯ  และให้บริการรับฝากหลกัทรัพย์ที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้หากศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ตกลง
รับหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นสามญัให้กบับริษัทฯ  และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้ผู้จองซือ้จะ
สามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหุ้นสามญัที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น 
(Scripless System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้จองซือ้สามารถเลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่บริษัทหลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญั
อยู ่และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ 

ทัง้นี ้บริษัทหลกัทรัพย์นัน้จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ ในกรณีนี ้ผู้ที่ได้รับการจดัสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ได้ทนัทีที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ 

ในกรณีที่ผู้ จองซือ้เลือกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ (1) ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย
หลักทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้ นไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิ
ด าเนินการน าหุ้นสามญัตามจ านวนท่ีได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้
ฝาก” โดยน าหุ้ นเข้าฝากในบัญชีบริษัทผู้ ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ทัง้นีผู้้ จองซือ้สามารถมอบหมายให้บริษัท
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ ด าเนินการโอนหุ้นดงักลา่วเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ที่เป็นช่ือของผู้จองซือ้ได้
ตอ่ไป 

(2) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามญัในบญัชีของบริษัทผู้ ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ โดยผู้จองซือ้จะต้องกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ก าหนด พร้อมลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมลูเพื่อน าสง่ให้แก่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ทัง้นี ้หากปรากฎข้อ
บ่งชีว้่า ผู้ จองซือ้เป็นบุคคลอเมริกันตามกฎหมาย FATCA ผู้ จองซือ้ยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้ นสามัญเป็นใบหุ้ นและ
ยินยอมให้จัดส่งใบหุ้นให้ผู้จองซือ้ตามช่ือที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้บริษัทฯ
ด าเนินการใดๆเพื่อท าให้การจดัท าใบหุ้นและสง่มอบใบหุ้นให้แก่ผู้จองซือ้ ซึ่งผู้จองซือ้อาจได้รับใบหุ้นหลงัวนัซือ้ขายวนัแรก
ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ่งบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้รับจดัสรรได้ทนัวนัที่หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในวนัแรกในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
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นอกจากนี ้หากผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าสง่แบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสารที่เก่ียวข้องตามที่ศนูย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ก าหนด หรือกรอกข้อมลูไม่ครบถ้วน หรือไม่ระบเุลือกวิธีการสง่มอบหุ้นสามญักรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้หรือ
ระบุไม่ชดัเจน บริษัทฯขอสงวนสิทธิด าเนินการน าหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้ไว้ในช่ือ“บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อผู้ฝาก” โดยน าหุ้นเข้าฝากในบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600  ซึ่งผู้จอง
ซือ้สามารถมอบหมายให้บริษัทหลกัทรัพย์ที่ผู้ จองซือ้มีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ด าเนินการโอนหุ้นดงักล่าวเข้าบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่เป็นช่ือของผู้จองซือ้ได้ตอ่ไป 

ทัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลงัหุ้นสามญัเข้าจดทะเบียนซือ้ขายในตลาด
หลกัทรัพย์ฯ และได้มีการฝากหุ้นสามญัตามจ านวนที่ได้รับการจดัสรรนัน้เข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือบญัชีบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์แล้ว โดยผู้จองซือ้จะเสยีคา่ธรรมเนียมตามที่ บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ก าหนด 

9. ข้อมูลส าคัญอื่น ๆ 

ช่ือผู้จองซือ้และช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์จะต้องเป็นช่ือเดียวกนั หากเป็นเลขท่ีบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
บคุคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้าบญัชีได้และผู้จองซือ้จะไม่สามารถขายหุ้นได้ทนัทีในวนัแรกของการซือ้ขายหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ทัง้นี ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการฝากหุ้นสามญัในบญัชีของบริษัทผู้ออก
หลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้แก่ผู้จองซือ้แทน   

โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์น าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ของ
ตนเองให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจดัสรรจะถกูสง่ไปท่ีอื่น ซึง่บริษัทฯ และ
กรุงไทย ซีมิโก้ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้น  
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หากทา่นมีข้อสงสยัประการใด กรุณาติดตอ่สอบถามได้ที่ 

บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด  
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ เลขที่  287 อาคารลิ เบอร์ตี  ้สแควร์ ชัน้ที่  15 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร 10500  
โทรศพัท์  0-2624-6345, 0-2624-6346, 0-2624-6347, 0-2624-6348 และ 0-2624-6319 

 
แผนที่บริษัทหลกัทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จ ากัด ส านักงานใหญ่ 

 

 


