สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 2
รายละเอียดการจัดจาหน่ าย และวิธีปฏิบัติในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) (“BBGI” หรือ “บริษัทฯ”)
สาหรับผู้ถอื หุ้นของ บริษัท นา้ ตาลขอนแก่ น จากัด (มหาชน) (“KSL”)
เฉพาะกลุ่มที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้น
1.

กาหนดระยะเวลาจองซือ้ และการชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3, 4 และ 7 มีนาคม 2565 และตังแต่
้ เวลา 8.30 น. – 12.00 น. ของวันที่
8 มีนาคม 2565 (รวมทังสิ
้ ้น 4 วันทาการ)
2.

สถานที่รับจองซือ้ และรับชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด ( “กรุ งไทย ซีมิโก้ ” ) เป็ นตัวแทนในการรับจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ( “ตัวแทนการรั บจองซือ้ หุ้น” ) สาหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นทุก
ราย ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 (“วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น KSL”) โดย
ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้นแต่ละรายสามารถจองซื ้อหุ้นโดยยื่นใบจองซื ้อ เอกสารประกอบการจอง
ซื ้อ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นได้ ที่สานักงานใหญ่ของ กรุงไทย ซีมิโก้ ตามที่อยูด่ ้ านล่าง
ชื่อ

บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด

ที่อยู่

ฝ่ ายปฏิบตั ิการธุรกิจ ชัน้ 15 อาคารลิเบอร์ ตี ้สแควร์ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์

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

ทังนี
้ ้ งดรับใบจองซื ้อและเอกสารประกอบการจองซื ้อทางไปรษณีย์และโทรสาร หรื อผ่านสาขาของธนาคารพาณิชย์
ทัว่ ประเทศ สาหรับผู้ถือหุ้นทังในกรุ
้
งเทพฯและต่างจังหวัด กรุ ณาติดต่อบริ ษัทหลักทรัพย์ที่ทา่ นมีบญ
ั ชีเพื่อซื ้อขายหลักทรัพย์
โดยทางบริ ษัทหลักทรัพย์ของท่านจะให้ คาแนะนา และ/หรื อรวบรวมเอกสารการจองซื ้อให้ กบั ตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นต่อไป
นอกจากการจองซื ้อหุ้นที่สานักงานใหญ่ของตัวแทนการรับจองซื ้อหุ้นดังที่กล่าวแล้ ว ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิ
ได้ รั บ จั ด สรรหุ้ นทุ ก ราย สามารถจองซื อ้ หุ้ นผ่ า นทางระบบออนไลน์ บนเว็ บ ไซต์ https://ro.ktzmico.com หรื อ
https://www.ktzmico.com ตามที่ระบุในหัวข้ อ 4 “วิธีการจองและชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน” ในเอกสารฉบับนี ้
3.

วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้ถื อ หุ้น ของ KSL เฉพาะกลุ่ม ที่ มี สิท ธิ ได้ รับ จัด สรรหุ้น จะได้ รับ สิ ท ธิ จ องซื อ้ หุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ใน
อัตราส่วนการใช้ สิทธิที่กาหนด (รายละเอียดปรากฎตามใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ซึ่งออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์ฝากหลักทรัพย์”) (สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1) (ในกรณีที่มีเศษของหุ้นที่เป็ นทศนิยมที่เกิดจากการคานวณ
ให้ ปัดเศษของหุ้นนันทิ
้ ้งทังจ
้ านวน) โดยไม่สามารถจองซื ้อเกินกว่าสิทธิที่ได้ รับจัดสรรได้
ผู้ถอื หุ้นของ KSL สามารถตรวจสอบราคาจองซือ้ ที่ราคาเสนอขายสุดท้ าย และอัตราการใช้ สิทธิได้ ท่ เี ว็บไซต์
ของ KSL (www.kslgroup.com) และเว็บไซด์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย (www.set.or.th)
ทังนี
้ ้ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นอาจแสดงความจานงที่จะจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ตามสิทธิที่ได้ รับ หรื อน้ อยกว่าสิทธิที่ได้ รับ หรื อสละสิทธิไม่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้ก็ได้
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ในกรณี ที่มีห้ นุ สามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ เหลื อจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุ่มที่มีสิทธิ ได้ รับ
จัด สรรหุ้น บริ ษั ท ฯ จะน าหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุน ของบริ ษั ท ฯ ส่ว นที่ เหลือ อยู่ดังกล่าวรวมถึ งเศษหุ้น ที่ ได้ จากการปั ด เศษไป
ดาเนินการจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็ นการทัว่ ไปครัง้ แรก (IPO) และ/หรื อ ผู้ลงทุนกลุ่มอื่นเพิ่มเติม ทังนี
้ ้ ให้ เป็ นไป
ตามดุลยพินิจของบริ ษัทฯ และ/หรื อ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจาหน่าย
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มีสิทธิใช้ ดุลยพินิจพิจารณาไม่เสนอขายและไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของ
KSL เฉพาะกลุ่ม ที่ มี สิ ท ธิ ได้ รั บ จั ด สรรหุ้ น หากการเสนอขายหรื อ จั ด สรรหุ้ นดัง กล่ า วอาจท าให้ หรื อ อาจเป็ นผลให้
(ก) เป็ นการกระทาที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรื อระเบียบข้ อบังคับ ใด ๆ ของประเทศไทยหรื อต่างประเทศ และ/หรื อ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อ (ข) บริ ษัทฯ มีหน้ าที่ต้องปฏิบตั ิหรื อต้ องดาเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดาเนินการ
ตามกฏหมายหรื อกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ ภายใต้ กฎหมายไทย หรื อ(ค) ไม่เป็ นไปตาม
วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กาหนดในการเสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในการนี ้บริ ษัทฯ จะไม่เสนอขายหรื อจัดสรรหุ้นสามั ญเพิ่มทุนให้ แก่บุคคลที่มีที่อยู่จัดส่งเอกสารนอกประเทศไทย
ตามข้ อมูลที่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรหุ้น (Record Date)
ของ KSL
ตัวแทนรับจองซื ้อ ขอสงวนสิทธิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปฏิบตั ิตามวิธีการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนนี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้ การดาเนินการจัดสรรดังกล่าวอยู่ภายใต้ ดุลยพินิจของตัวแทนรับจองซื ้อ ซึ่งอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลง
วิธีการเสนอขาย หรื อจัดสรรหุ้นดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสม โดยจะดาเนินการให้ เป็ นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ องเพื่อให้
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้ประสบความสาเร็ จ
4.

วิธีการจองและชาระเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

4.1

การจองซือ้ โดยวิธีการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)

ผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกรายละเอียดการจองซื ้อในใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ (แบบ ค. สาหรับผู้ถือหุ้น
ของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรหุ้น) ให้ ถกู ต้ อง ครบถ้ วน และชัดเจนพร้ อมลงลายมือชื่อผู้จองซื ้อ หากผู้จองซื ้อเป็ น
นิติบคุ คล ใบจองซื ้อจะต้ องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันพร้
้ อมประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) โดย
ข้ อ มูลในใบจองซื อ้ หุ้น ใช้ ในการด าเนิ น การรู้ จักลูก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อทราบข้ อ เท็ จจริ งเกี่ ย วกับ ลูก ค้ า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
กรณี ช าระโดยเงิ น สดหรื อ โอนเงิ น ผ่ า นระบบ Bill Payment ของธนาคารกรุ ง ไทย จ ากัด (มหาชน) ชื่ อ บัญ ชี
“บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ” Company Code 5435 โดยใช้ แบบฟอร์ มการชาระ
เงินผ่านระบบ Bill Payment ที่จดั ส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (สิ่งที่สง่ มาด้ วย 4) กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วน พร้ อมทัง้
ระบุรหัสลูกค้ า Ref.1 เป็ นหมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรื อเลขที่หนังสือเดินทาง หรื อเลขที่ใบต่างด้ าวหรื อเลข
ทะเบียนนิติบุคคลของผู้จองซื ้อ และระบุรหัสอ้ างอิง Ref.2 เป็ นเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น 10 หลัก ตามที่ระบุไว้ ในใบรับรองการ
จองซื ้อหุ้น (หากไม่ระบุ Ref.1 และ Ref.2 จะไม่สามารถทารายการชาระเงินค่าจองซื ้อได้ ) โดยสามารถชาระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตังแต่
้ เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8
มีนาคม 2565
กรณีชาระเป็ นเช็ค แคชเชียร์ เช็ค หรื อดร๊ าฟท์ผ่านระบบ Bill Payment ต้ องลงวันที่ไม่เกินวันที่ 4 มีนาคม 2565 แต่
ต้ อ งหลัง จากวัน ที่ แ บบแสดงรายการข้ อ มู ล และหนัง สื อ ชี ช้ วนมี ผ ลบั ง คับ ใช้ แล้ ว เท่ า นัน้ โดยขี ด คร่ อ มเฉพาะสั่ง จ่ า ย
“บริ ษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ” และต้ องสามารถเรี ยกเก็บเงินได้ จากสานักหักบัญชี
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ในเขตเดียวกันภายในวันทาการถัดไป โดยชื่อเจ้ าของเช็คต้ องเป็ นชื่อเดียวกับผู้จองซื ้อเท่านัน้ สามารถชาระเงินที่เคาน์เตอร์
ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. (หรื อภายในเวลาทาการของธนาคารกรุ งไทย
จากัด (มหาชน) แต่ละสาขา) ของวัน ที่ 3 มี น าคม 2565 และภายในเวลา 11.00 น. หรื อ เวลาปิ ดรั บ เช็ ค เคลีย ร์ ริ่ง ของ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) แต่ละสาขา ของวันที่ 4 มีนาคม 2565
สาหรับการชาระเงินด้ วยใบนาฝากเงินค่าจองซื ้อหุ้น (Bill Payment) ที่พิมพ์ (Print) ออกมาภายหลังการจองซื ้อ
ผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้จองซื ้อที่มีบญ
ั ชีธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) สามารถ
ชาระเงินที่เคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) ทุกสาขา ภายในวันและเวลาทาการของธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ในกรณีนี ้ ผู้ชาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุ งไทย จากัด (มหาชน) จะต้ องเป็ นบุคคลเดียวกับผู้จองซื อ้ หากผู้
ชาระเงินเป็ นคนละคนกับผู้จองซื ้อ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิไม่รับจองซื ้อหุ้น หรื อให้ เป็ นไปตามดุลยพินิจของตัวแทนรับ
จองซื ้อ และจะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื ้อตามวิธีที่ระบุในการจองซื ้อหุ้น
กรณีชาระเป็ นการโอนเงินผ่านการ scan QR Code
บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สามารถชาระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Mobile Banking ของแต่ละธนาคาร โดยสามารถ
สแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้ าจอภายหลังจากที่กดยืนยันการทารายการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์
www.ktzmico.com เพื่ อช าระเงิ น ผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ทัง้ นี ้ เงื่ อนไขการช าระเงิ น (ซึ่งรวมถึ ง
จานวนเงินสูงสุดที่สามารถชาระได้ ) ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของแต่ละธนาคารผู้ให้ บริ การระบบ Mobile Banking
กาหนดเวลารับชาระเงินในกรณี ชาระผ่าน Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ตัง้ แต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 3
มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565 หรื อเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้ อกาหนดของแต่ละธนาคารผู้
ให้ บริ การระบบ Mobile Banking
QR Code ที่ปรากฏบนหน้ าจอภายหลังจากที่กดยืนยันการทารายการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บน
เว็บไซต์ www.ktzmico.com จะมีกาหนดอายุ (เงื่อนไขตามที่ระบุบนหน้ าเว็บไซต์) หากไม่ชาระเงินภายในเวลาที่กาหนด
รายการจองซื ้อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติซงึ่ เป็ นไปตามที่แต่ละธนาคารกาหนด
กรณีชาระเป็ นเงินโอนผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET)
เฉพาะผู้จองซื ้อประเภทนิติบคุ คลที่มอบอานาจให้ ผ้ ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อ
แทนเท่านัน้ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เข้ าบัญชีจองซื ้อหุ้นของธนาคารกรุ งไทย จากัด
(มหาชน) ชื่อบัญชี “บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เพื่อจองซือ้ หลักทรั พย์ ” โดยผู้จองซื ้อต้ องชาระเงินค่าจอง
ซื ้อให้ แล้ วเสร็ จตามวัน เวลา ที่กาหนด แล้ วนาส่งใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (แบบ ค สาหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่
มีสิทธิ ได้ รับจัดสรรหุ้น) เอกสารประกอบการจองซื ้อ และหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อมาที่สานักงานใหญ่ ของบริ ษัท
หลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จากัด ทังนี
้ ้ การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
โอนและ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอนเงินทังหมด
้
กาหนดเวลารับชาระเงินกรณีชาระผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) ตังแต่
้ เวลา 08.30 น. – 15.30 น. ของวันที่ 3, 4
และ 7 มีนาคม 2565 จนถึงเวลา 8.30 น. – 10.00 น. ของวันที่ 8 มีนาคม 2565
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4.2

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com

(หมายเหตุ: หน้ าจอนีเ้ พื่อประกอบคู่มือจองซือ้ และคาอธิบายเท่ านัน้ หน้ าจอสาหรับการจองซือ้ เมื่อทา
รายการจริงอาจแตกต่ างจากที่ระบุในคู่มือจองซือ้ ฉบับนี)้
1) ผู้จองซื ้อสามารถตรวจสอบสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ผ่านเว็บไซต์ www.ktzmico.com
ซึ่งผู้จองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) นัน้ จะต้ องผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา และสัญ ชาติไทยเท่านัน้ โดยการกรอก
หมายเลขบัตรประจาตัวประชาชน (สาหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย) ตังแต่
้ ประมาณวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันและ
เวลาสิ ้นสุดการจองซื ้อ (ในกรณีที่ไม่ได้ รับหนังสือรับรองสิทธิ )
2) ในการจองซื ้อ หน้ าจอจะแสดงเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และจานวนหุ้น BBGI ที่สามารถจองซื ้อได้ ตามสิทธิ เพื่อ
ตรวจสอบและเพื่อคลิกทารายการจองซื ้อ

2.1 ผู้จองซื ้อจะทราบเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จานวนหุ้นเดิม และจานวนหุ้นที่สามารถจองซื ้อได้ ตามสิทธิ
จากนันคลิ
้ ก “จองซื ้อ/Book”
* ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์จะฝากหุ้นสามัญที่ออกใหม่ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซื ้อจะไม่สามารถจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์(Online) ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องยื่นเอกสารที่บริ ษัทหลักทรัพย์
กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด เนื่องจากต้ องกรอกข้ อมูลในเอกสารประกอบการจองซื ้อ “แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคล
สหรัฐฯ เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝากเข้ าบัญชีผ้ อู อกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบ
สถานะ FATCA (FATCA STATUS)”
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2.2 Step 1 กรอกข้ อมูลให้ ครบถ้ วน โดยระบบจะ Default ชื่อบริ ษัทสมาชิกที่ห้ นุ ได้ รับการฝากไว้ ใน
สมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 และเลขที่บญ
ั ชีธนาคารตามระบบที่ได้ รับ
จากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ โดยผู้จองซื ้อสามารถแก้ ไขได้ ซึ่งหากแก้ ไขเลขที่บญ
ั ชีธนาคาร ผู้จองซื ้อต้ องอัพโหลดไฟล์หน้ า
สมุดบัญชีธนาคารโดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกันกับชื่อผู้จองซื ้อเท่านัน้ (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์
ไม่เกิน 5 MB) ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อต้ องตรวจสอบรายละเอียดก่อนการกดยืนยันข้ อมูล เพราะเมื่อยืนยันข้ อมูลแล้ ว จะไม่สามารถ
ย้ อนกลับมาแก้ ไขข้ อมูลได้

2.3 Step 2 ชาระเงิน โดยผู้จองซื ้อสามารถสแกน QR Code เพื่อชาระเงินผ่านระบบ Mobile Banking
หรื อ พิมพ์แบบฟอร์ มใบชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment นาไปชาระค่าจองซื ้อที่สาขาของธนาคารกรุ งไทย หรื อ ธนาคาร
กรุงเทพ ผู้จองซื ้อต้ องอัพโหลดหลักฐานการชาระเงิน (นามสกุลไฟล์ .PNG, .JPG และ .JPEG ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB)
* การจ่ายเงินโดยสแกนQR Code ผ่านระบบ Mobile Banking ขึ ้นอยูก่ บั วงเงินของผู้จองซื ้อกาหนด
ไว้ กับแต่ละธนาคาร และไม่เกินวงเงินที่แต่ละธนาคารกาหนดไว้ หากเกินวงเงินที่ธนาคารกาหนด จะไม่สามารถสามารถ
ชาระผ่าน Mobile Banking ได้ ผู้จองซือ้ จะต้ องชาระเงินผ่านระบบ Bill Payment โดยพิมพ์ แบบฟอร์ ม ใบชาระเงินผ่าน
ระบบ Bill Payment นาไปชาระค่าจองซื ้อที่สาขาของธนาคารกรุงไทย
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2.4 ตรวจสอบผลการจองซื อ้ ที่ ยื น ยัน ยอดภายหลังการจัด สรรได้ ผ่าน https://ro.ktzmico.com หรื อ
http://www.ktzmico.com คลิกตรวจสอบผลการจองซื ้อ โดยสามารถตรวจสอบได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 12 มีนาคม 2565 เป็ นต้ นไป
หรื อตามวันเวลาที่ประกาศทางหน้ าwebsite

หมายเหตุ:

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่มากกว่า 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
สาหรับ การยื่น เอกสารจองซือ้ ที่ บริ ษั ท หลัก ทรัพ ย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด ผู้ถื อหุ้น จะต้ องเตรี ยมเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุน กล่าวคือ เอกสารประกอบการจองซื ้อ 1 ชุด ต่อ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิ การจองซื ้อหุ้น
เท่านัน้
สาหรับการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์(Online) ผู้ถือหุ้นจะต้ องทาการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือ
หุ้นที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ กล่าวคือ จองซื ้อผ่านระบบ 1 ครัง้ ต่อ 1
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นเท่านัน้
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5.

เอกสารประกอบการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

5.1

การจองซือ้ โดยการกรอกรายละเอียดในใบจองซือ้ (Hard Copy)
ผู้จองซื ้อจะต้ องยื่นเอกสารประกอบการซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ BBGI ต่อไปนี ้ ณ สถานที่รับจองซื ้อตามที่ระบุใน

ข้ อ 2
1) ใบรับรองสิทธิการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน (ออกโดยบริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด)
2) ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนบริ ษัท บีบีจีไอ จากัด (มหาชน) (แบบ ค. สาหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มี
สิทธิได้ รับการจัดสรรหุ้น)
3) หลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อหุ้น
4) ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ย นชื่ อ /นามสกุล ซึ่ง ท าให้ ชื่ อ /นามสกุลไม่ต รงกับ ข้ อ มูลผู้ถือ หุ้ นตามที่ ป รากฏในสมุด
ทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จองซื ้อต้ องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ ง
เปลีย่ นชื่อ/นามสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า หนังสือรับรอง เป็ นต้ น
ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุพร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อในกรณีที่เป็ นบัตรประจาตัว
ประชาชนตลอดชีพให้ แนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนดังกล่าวและสาเนาทะเบียนบ้ านที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13
หลัก พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง หรื อกรณีที่ไม่มีบตั รประจาตัวประชาชน ให้ แนบสาเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลข
ประจาตัวประชาชน 13 หลัก ที่ยงั ไม่หมดอายุและสาเนาทะเบียนบ้ านหน้ าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อทุกฉบับ กรณีผ้ จู องซื ้อ
เป็ นผู้เยาว์ที่ ยังไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบสาเนาสูติบัตร พร้ อมทัง้ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุของผู้ใช้ อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย และสาเนาทะเบียน
บ้ านที่ผ้ เู ยาว์อาศัยอยู่ พร้ อมให้ ผ้ ใู ช้ อานาจปกครองหรื อผู้ปกครองตามกฎหมายลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมถึงหลักฐาน
ที่แสดงว่าสามารถจองซื ้อหุ้นได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย หรื อ กรณีผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ที่มีบตั รประจาตัวประชาชน จะต้ องแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่หมดอายุของผู้เยาว์และแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนยังไม่หมดอายุของผู้ใช้
อานาจปกครอง (บิดา/มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย พร้ อมให้ ผ้ ใู ช้ อานาจปกครอง (บิดา/
มารดา หรื อผู้แทนโดยชอบธรรม) หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง รวมถึงหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซื ้อหุ้นสามัญได้ ถกู ต้ องตามกฎหมาย
ผู้จองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้ าว
สาเนาใบต่างด้ าวหรื อหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ อง
ตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซือ้ ทุกฉบับ (กรณี ผ้ จู องซื ้อเป็ นผู้เยาว์ จะต้ องแนบหลักฐานที่แสดงว่า
สามารถจองซื ้อหุ้นสามัญได้ โดยถูกต้ องตามกฎหมาย)
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
สาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชย์ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ พร้ อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลนันและประทั
้
บตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) พร้ อมแนบสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนาม
ของนิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูก ต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้
องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการ
จองซื ้อทุกฉบับ
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สาหรับกรณีที่มีการมอบอานาจให้ ผ้ อู ื่นกระทาการแทน จะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจที่ยงั ไม่หมดอายุจากนิติ
บุคคลดังกล่าวมอบอานาจให้ ผ้ รู ับมอบอานาจเป็ นผู้ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสาเนาบัตรประชาชน สาเนาใบต่าง
ด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของกรรมการผู้มีอานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกล่าวตามที่
ปรากฏในหนังสือมอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง อนึง่ หากหนังสือมอบอานาจเป็ นฉบับ
สาเนา สาเนาหนังสือมอบอานาจดังกล่าวจะต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิตบิ คุ คลที่เป็ นผู้มอบ
อานาจด้ วย และประทับตราสาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี) หรื อลงนามรับรองโดยผู้รับมอบอานาจภายใต้ ขอบเขตของการมอบ
อานาจตามที่ปรากฏในหนังสือมอบอานาจ
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ างประเทศ
สาเนาหนังสื อ สาคัญ การจัด ตัง้ บริ ษั ท (Certificate of Incorporation) หรื อ หนัง สื อ แสดงความเป็ นนิ ติ บุค คล
(Affidavit) และหนังสือแสดงรายชื่อผู้มีอานาจลงนามพร้ อมตัวอย่างลายมือชื่อ ที่ออกไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่น ใบจอง
ซือ้ หรื อภายในระยะเวลาที่ ผ้ ูจัด การการจัดจาหน่ายและรั บ ประกัน การจาหน่าย หรื อผู้จัดจ าหน่ายและรับ ประกันการ
จาหน่ายแต่ละรายจะกาหนด พร้ อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนันและประทั
้
บตรา
สาคัญของนิติบคุ คล (ถ้ ามี)
สาเนาเอกสารประกอบข้ างต้ นทังหมดที
้
่ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ องแล้ ว จะต้ องได้ รับการรับรองลายมือชื่อ
โดยเจ้ าหน้ าที่ Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่มีอานาจในประเทศที่เอกสารดังกล่าวได้ จดั ทาหรื อรับรองความถูกต้ อง
ทาการรับรองลายมือชื่อของผู้จดั ทาหรื อผู้ให้ คารับรองความถูกต้ องของเอกสาร และให้ เจ้ าหน้ าที่ของสถานทูตไทยหรื อสถาน
กงสุลไทยในประเทศที่เอกสารได้ จัดทาหรื อรับรองความถูกต้ อง ทาการรับรองลายมือชื่อและตราประทับของเจ้ าหน้ าที่
Notary Public หรื อหน่วยงานอื่นใดที่ได้ ดาเนินการข้ างต้ น ซึง่ ต้ องมีอายุไม่เกิน 6 เดือนนับจนถึงวันยื่นใบจองซื ้อ
พร้ อมแนบสาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของ
นิติบคุ คลดังกล่าว พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง โดยลายมือชื่อนันจะต้
้ องตรงกับลายมือชื่อในเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจองซื ้อ
ทุกฉบับ
ผู้จองซือ้ ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ ผ้ ูดูแลรั กษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการจอง
ซือ้ แทน
สาเนาหนังสือ มอบอานาจที่ยังไม่ห มดอายุ ซึ่งผู้จองซือ้ มอบอานาจให้ ผ้ ูดูแลรัก ษาผลประโยชน์ (Custodian)
ดาเนินการจองซื ้อแทน พร้ อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ ทังนี
้ ้ เอกสารดังกล่าวให้ เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื ้อ
ที่ระบุไว้ ข้างต้ น (แล้ วแต่กรณี) โดยในใบจองซื ้อและเอกสารดังกล่าวต้ องลงนามรับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มีอานาจลงนาม
แทนผู้จองซื ้อหรื อผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้ วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิติบคุ คล (ถ้ ามี) และจะต้ องมีหนังสือของ
ผู้ดแู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) ที่ระบุชื่อผู้มีอานาจลงนาม พร้ อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนสาเนาใบต่าง
ด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี ) ของผู้ลงนามแทนผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ ( Custodian)
พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
เอกสารเพิ่มเติมกรณีผ้ จู องซือ้ มอบอานาจให้ บุคคลอื่นจองซือ้ แทน
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื อ้ ไม่ประสงค์ ทาการจองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนด้ วยตนเอง สามารถมอบอานาจให้ บุคคลอื่นเป็ น
ผู้ดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนตน รวมถึงให้ มีอานาจในการลงนาม แก้ ไข เพิ่มเติมข้ อความในใบจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ชาระค่าจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และดาเนินการใดๆ ทังปวงอั
้
นจาเป็ นและสมควรที่เกี่ยวกับ
การจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ หรื อเพื่อดาเนินการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ แทนผู้มอบอานาจได้ โดยผู้
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จองซื ้อจะต้ องแนบหนังสือมอบอานาจฉบับจริ งตามแบบที่จดั ส่งโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
สาเนาใบต่างด้ าว หรื อสาเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ (แล้ วแต่กรณี) ของผู้มอบอานาจ และผู้รับมอบอานาจ พร้ อมกับ
เอกสารประกอบการจองซื ้อที่ลงนามถูกต้ องครบถ้ วนโดยผู้รับมอบอานาจพร้ อมปิ ดอากรแสตมป์ 30 บาท
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ ที่จะฝากหุ้นในบัญ ชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื ้อต้ องกรอก
ข้ อมูลเพิ่มเติมใน แบบสอบถามเพื่อหาข้ อบ่งชี ้การเป็ นบุคคลสหรัฐฯ (บุคคลและนิติบคุ คล) เฉพาะผู้ประสงค์นาหลักทรัพย์ฝาก
เข้ าบัญ ชีผ้ ูออกหลักทรัพย์ (Issuer Account) และแบบสอบถามสาหรับการตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS)
เฉพาะนิติบคุ คล (แล้ วแต่กรณี)
5.2

การจองซือ้ ผ่ านระบบออนไลน์ (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 ให้ ครบถ้ วน
5.2.2
6.

แนบหลักฐานการชาระเงินค่าจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)

เงื่อนไขในการจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน

ผู้จองซื ้อต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่าย ค่าธรรมเนียมการโอน และ/หรื อค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการทาธุรกรรมโอน
เงินทังหมด
้
(หากมี)
ผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นที่จองซื ้อและชาระเงินค่าจองซื ้อแล้ ว ไม่มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื ้อทุกกรณี
ผู้จองซื ้อซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสิทธิได้ รับจัดสรรหุ้นจะต้ องกรอกใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริ ษัทฯ (แบบ ค. สาหรับผู้ถือหุ้นของ KSL เฉพาะกลุม่ ที่มีสทิ ธิ ได้ รับจัดสรรหุ้น) หรื อจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บน
เว็บไซต์ www.ktzmico.com แยกต่างหากจากหุ้นที่ได้ รับการจัดสรรในส่วนอื่น (ถ้ ามี)
หากผู้จองซื ้อไม่สง่ มอบเอกสารประกอบการจองซื ้อตามที่กล่าวข้ างต้ นหรื อส่งมอบเอกสารไม่ครบถ้ วนภายในวัน
และเวลาที่กาหนด ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิ ที่จะถือว่าผู้จองซื ้อสละสิทธิในการจอง
ซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครัง้ นี ้
หากผู้จองซื ้อไม่สามารถชาระเงินค่าจองซื ้อหรื อ บล.กรุ งไทย ซีมิโก้ ไม่สามารถเรี ยกเก็บเงินค่าจองซื ้อได้ ไม่ว่าด้ วย
กรณีใด ๆ ก็ตามที่มิใช่ความผิดของ บล.กรุ งไทย ซีมิโก้ ไม่ว่าทังหมดหรื
้
อบางส่วนภายในกาหนดระยะเวลาการจองซื ้อและ
การชาระเงินค่า จองซื ้อ หรื อผู้จองซื ้อกรอกข้ อมูลในใบจองซื ้อไม่ครบถ้ วนหรื อไม่ชัดเจน หรื อจองซื ้อด้ วยวิธีการอื่นที่มิได้
กาหนดไว้ ผู้จดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือว่าผู้จองซื ้อสละสิทธิในการจองซื ้อหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และขอสงวนสิทธิ ในการไม่จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ผ้ จู องซื ้อรายดังกล่าว หรื อให้ เป็ นไปตาม
ดุลยพินิจของ บล.กรุงไทย ซีมิโก้
หากผู้จองซื ้อระบุจานวนหุ้นในใบจองซื ้อ ไม่ตรงกับจานวนเงินที่ บล.กรุ งไทย ซีมิโก้ ได้ รับชาระ ผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามจานวนเงินที่ได้ รับจากการจองซื ้อเป็ นหลัก และสงวนสิทธิที่จะ
ใช้ ดุลยพิ นิ จ ในการจัดสรรหุ้น สามัญ เพิ่ ม ทุนให้ แก่ ผ้ ูจ องซือ้ ตามที่ผ้ ูจัด การการจัด จาหน่ายและรั บ ประกัน การจ าหน่า ย
เห็นสมควร
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ใบรับรองการจองซื ้อหุ้น ที่ออกโดยศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ได้ จดั ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น โดยผู้จอง
ซื อ้ จะต้ อ งแยกกรอกใบจองซื อ้ หุ้น ส ามัญ เพิ่ ม ทุน 1 ใบต่ อ 1 เลขทะเบี ย นผู้ถื อ หุ้น เท่ า นัน้ และจะต้ องเตรี ย มเอกสาร
ประกอบการจองซื ้อตามจานวนเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะใช้ สทิ ธิจองซื ้อหุ้น
กรณียื่นเอกสารการจองซื ้อ (Hard Copy) ที่สานักงานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้ ผู้จองซื ้อจะต้ องชาระเงินค่าจองซื ้อ
เต็มจานวนต่อ 1 ใบจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน
หากผู้จองซื ้อชาระค่าจองซื ้อก่อนทารายการจองซื ้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) บนเว็บไซต์ www.ktzmico.com ผู้
จองซื ้อต้ องเลือกช่องทางการชาระเงินในระบบออนไลน์ (Online) ให้ ตรงกับช่องทางการชาระเงินจริ งที่ผ้ จู องซื ้อทารายการ
เท่านัน้ หากการชาระเงิ นไม่เป็ นไปตามช่องทางที่ถูก เลือกไว้ ในระบบออนไลน์ ตัวแทนการจองซือ้ ขอสงวนสิท ธิ ในการ
พิจารณาความถูกต้ อง ครบถ้ วนของการจัดสรรดังกล่าว
กรณียื่นเอกสารการจองซื ้อ (Hard Copy) ที่สานักงานใหญ่ของกรุงไทย ซีมิโก้ หากมีการเปลีย่ นชื่อ/นามสกุล ซึง่ ทา
ให้ ชื่อ/นามสกุลไม่ตรงกับชื่อ/นามสกุลผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ของ KSL ผู้จองซือ้ ต้ องแนบเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานราชการ เช่น ใบแจ้ งเปลี่ยนชื่ อ/ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ใบหย่า
หนังสือรับรอง เป็ นต้ น
ในกรณีที่ข้อมูลของผู้จองซื ้อไม่ตรงตามข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของ KSL ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นของ KSL บริ ษัทฯ และ กรุงไทย ซีมิโก้ ขอสงวนสิทธิที่จะถือตามข้ อมูลที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น เป็ นหลัก ผู้จดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลีย่ นรายละเอียดวิธีการชาระเงินค่าจองซื ้อ เงื่อนไขใน
การจองซื ้อ หรื อข้ อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับวิธีการจองซื ้อหุ้น และ/หรื อการชาระเงินตามความเหมาะสมในกรณีที่เกิดปั ญหา
อุปสรรค หรื อข้ อจากัดในการดาเนินงาน ตลอดจนการพิจารณาจัดการ การรับชาระเงินค่าจองซื ้อ กรณีผ้ จู องซื ้อนาเงินเข้ า
บัญชีจองซื ้อเพื่อชาระการจองซึง่ ไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนด ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริ ษัทฯ ในครัง้ นี ้
7.

การคืนเงินค่ าจองซือ้ หุ้นสามัญเพิ่มทุน (ถ้ ามี)

ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่จองซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้ รับการจัดสรรหุ้น บริ ษัทฯ หรื อ กรุ งไทย ซีมิโก้ จะดาเนินการคืน
เงินค่าจองซื ้อหุ้นส่วนที่ไม่ได้ รับการจัดสรรโดยไม่มี ดอกเบี ้ย และ/หรื อ ค่าเสียหายใด ๆ ภายใน 14 วันทาการนับจากวัน
สิ ้นสุดระยะเวลาการจองซื ้อ เป็ นเช็คธนาคารกรุงไทย สาขานานาเหนือ ขีดคร่อมสัง่ จ่ายเฉพาะในนามของผู้จองซื ้อและจัดส่ง
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยูท่ ี่ปรากฎในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฎ ณ วั นกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มี
สิทธิ ได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้จองซื ้อจะเป็ นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการ
เรี ยกเก็บต่างสานักหักบัญชีหรื อเช็คธนาคาร (ถ้ ามี)
ทังนี
้ ้ กรณีไม่สามารถคืนเงินให้ แก่ผ้ จู องซื ้อได้ ในกาหนดเวลาดังกล่าว กรุงไทย ซีมิโก้ จะต้ องชาระดอกเบี ้ยให้ แก่ผ้ ู
จองซื ้อในอัตราร้ อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื ้อหุ้นที่ไม่ได้ รับการจัดสรรคืน นับจากวันพ้ นกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าว จนถึงวันที่สามารถจัดส่งได้ อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใด ๆ หากได้ มีการส่งเช็คธนาคารเงินค่าจองซื ้อหุ้นคืน
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้ ผ้ จู องซื ้อตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้
ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564 แล้ ว ให้ ถือว่าผู้จองซื ้อได้ รับเงินค่าจองซื ้อ
ในส่วนที่ ไม่ได้ รับการจัดสรรหรื อได้ รับ การจัดสรรไม่ครบคืนโดยชอบ และผู้จองซือ้ ไม่มีสิทธิ เรี ยกร้ องดอกเ บีย้ และ/หรื อ
ค่าเสียหายใด ๆ จากบริ ษัทฯ หรื อ กรุงไทย ซีมิโก้ อีกต่อไป
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ทังนี
้ ้ หากเกิดการสูญหายในการจัดส่งเช็ ค หรื อความผิดพลาดในการส่งตามวิธีอื่นตามที่บริ ษัทฯ หรื อกรุ งไทย
ซีมิโก้ เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริ ษัทฯ หรื อกรุงไทย ซีมิโก้ เช่น ข้ อมูลชื่อ ที่อยู่ ของผู้จองซื ้อไม่ชดั เจน หรื อไม่
ตรงตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ ในสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ปรากฎ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิได้ รับการเสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุน บริ ษัทฯ และกรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
8.

วิธีการส่ งมอบหลักทรัพย์

บริ ษัทฯ ได้ แต่งตังบริ
้ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนายทะเบียน
หลักทรัพย์ให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากหลักทรัพย์ที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ หากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ตกลง
รับหน้ าที่เป็ นนายทะเบียนหุ้นสามัญให้ กบั บริ ษัทฯ และให้ บริ การรับฝากใบหุ้นที่จองซื ้อในการเสนอขายครัง้ นี ้ ผู้จองซื ้อจะ
สามารถใช้ บริ การของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ เพื่อขอให้ นาหุ้นสามัญที่ตนได้ รับ การจัดสรรเข้ าสู่ระบบซื ้อขายแบบไร้ ใบหุ้น
(Scripless System) ได้ ทนั ที ทังนี
้ ้ เพื่อให้ ผ้ จู องซื ้อสามารถขายหุ้นสามัญในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ
อนุญาตให้ ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้จองซื ้อสามารถเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการใน
กรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ ในบัญชีของบริ ษัทหลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์อยู่ ในกรณีนี ้ บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรไว้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศ
ไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่บริ ษัทหลักทรัพย์นนฝากหุ
ั้
้ นสามัญ
อยู่ และออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ
ทังนี
้ ้ บริ ษัทหลักทรัพย์นนจะบั
ั้
นทึกยอดบัญชีจานวนหุ้นสามัญที่ผ้ จู องซื ้อฝากไว้ ในกรณีนี ้ ผู้ที่ได้ รั บการจัดสรรจะ
สามารถขายหุ้นสามัญที่ได้ รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ ทนั ทีที่ห้ นุ สามัญของบริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ
ในกรณี ที่ผ้ จู องซื ้อเลือกให้ บริ ษัทฯ ดาเนินการตามข้ อ (1) ชื่อของผู้จองซื ้อจะต้ องตรงกับชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขาย
หลัก ทรั พ ย์ ที่ ผ้ ูจ องซื อ้ ประสงค์ จ ะฝากหุ้น ไว้ ในบัญ ชี ข องบริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ ดังกล่าว มิ ฉ ะนัน้ แล้ วบริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์
ดาเนินการนาหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ในชื่อ “บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้
ฝาก” โดยนาหุ้นเข้ าฝากในบัญ ชี บริ ษั ทผู้ออกหลักทรั พ ย์ สมาชิ กเลขที่ 600 ทัง้ นีผ้ ้ ูจองซือ้ สามารถมอบหมายให้ บ ริ ษั ท
หลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ ดาเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ที่เป็ นชื่อของผู้จองซื ้อได้
ต่อไป
(2) ในกรณีที่ผ้ จู องซื ้อประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้
บริ ษัทฯ จะดาเนินการนาหุ้นสามัญที่ได้ รับจัดสรรฝากไว้ กบั ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอด
บัญชีจานวนหุ้นสามัญตามจานวนที่ผ้ จู องซื ้อได้ รับการจัดสรรไว้ ในบัญชีของบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 และ
ออกหลักฐานการฝากให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ โดยผู้จองซื ้อจะต้ องกรอกแบบฟอร์ มพร้ อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาหนด พร้ อมลงนามรับรองความถูกต้ องของข้ อมูลเพื่อนาส่งให้ แก่ศนู ย์รับ ฝากหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ หากปรากฎข้ อ
บ่งชี ว้ ่า ผู้จองซื ้อเป็ นบุคคลอเมริ กันตามกฎหมาย FATCA ผู้จองซือ้ ยินยอมที่จะรับการจัดสรรหุ้นสามัญ เป็ นใบหุ้นและ
ยินยอมให้ จัดส่งใบหุ้นให้ ผ้ จู องซือ้ ตามชื่อที่อยู่ที่ระบุไว้ ในใบจองซื ้อทางไปรษณี ย์ลงทะเบียน และมอบหมายให้ บริ ษัทฯ
ดาเนินการใดๆเพื่อทาให้ การจัดทาใบหุ้นและส่งมอบใบหุ้นให้ แก่ผ้ จู องซื ้อ ซึ่ งผู้จองซื ้ออาจได้ รับใบหุ้นหลังวันซื ้อขายวันแรก
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถขายหุ้นที่ได้ รับจัดสรรได้ ทนั วันที่ห้ นุ สามัญของ
บริ ษัทฯ เริ่ มทาการซื ้อขายได้ ในวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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นอกจากนี ้ หากผู้จองซื ้อไม่ประสงค์จะกรอกหรื อนาส่งแบบฟอร์ มพร้ อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้ องตามที่ศนู ย์รับฝาก
หลักทรัพย์กาหนด หรื อกรอกข้ อมูลไม่ครบถ้ วน หรื อไม่ระบุเลือกวิธีการส่งมอบหุ้นสามัญกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื ้อหรื อ
ระบุไม่ชดั เจน บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิดาเนินการนาหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันไว้
้ ใ นชื่อ“บริ ษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” โดยนาหุ้นเข้ าฝากในบัญชีบริ ษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ซึ่งผู้จอง
ซื ้อสามารถมอบหมายให้ บริ ษัทหลักทรัพย์ที่ผ้ จู องซื ้อมีบญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ดาเนินการโอนหุ้นดังกล่าวเข้ าบัญชีซื ้อขาย
หลักทรัพย์ที่เป็ นชื่อของผู้จองซื ้อได้ ตอ่ ไป
ทังนี
้ ้ ผู้จองซื ้อสามารถแจ้ งความประสงค์ในการขอออกใบหุ้นได้ ภายหลังหุ้นสามัญเข้ าจดทะเบียนซื ้อขายในตลาด
หลักทรัพย์ฯ และได้ มีการฝากหุ้นสามัญตามจานวนที่ได้ รับการจัดสรรนันเข้
้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อบัญชีบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์แล้ ว โดยผู้จองซื ้อจะเสียค่าธรรมเนียมตามที่ บริ ษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด กาหนด
9.

ข้ อมูลสาคัญอื่น ๆ

ชื่อผู้จองซื ้อและชื่อเจ้ าของบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์จะต้ องเป็ นชื่อเดียวกัน หากเป็ นเลขที่บญ
ั ชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
บุคคลอื่น จะไม่สามารถฝากหุ้นเข้ าบัญชีได้ และผู้จองซื ้อจะไม่สามารถขายหุ้นได้ ทนั ทีในวันแรกของการซื ้อขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริ ษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการฝากหุ้นสามัญในบัญชีของบริ ษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ให้ แก่ผ้ จู องซื ้อแทน
โปรดระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (รหัสโบรกเกอร์ ) ที่ประสงค์นาหุ้นเข้ าบัญชีซื ้อขายหลักทรัพย์ของ
ตนเองให้ ถกู ต้ อง หากระบุหมายเลขสมาชิกศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้ รับการจัดสรรจะถูกส่งไปที่อื่น ซึง่ บริ ษัทฯ และ
กรุงไทย ซีมิโก้ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อความล่าช้ าในการติดตามหุ้น
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หากท่านมีข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามได้ ที่
บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ เลขที่ 287 อาคารลิ เ บอร์ ตี ้ สแควร์ ชั น้ ที่ 15 ถนนสี ล ม แขวงสี ล ม เขตบางรั ก
กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2624-6345, 0-2624-6346, 0-2624-6347, 0-2624-6348 และ 0-2624-6319
แผนที่บริษัทหลักทรัพย์ กรุ งไทย ซีมิโก้ จากัด สานักงานใหญ่
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