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วิ ธีการชําระเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ผูจ้ องซื้อจะต้องทําการชําระเงินค่าจองซื้อแต่ละครัง้ แยกตามเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ โดยมีวธิ กี ารชําระเงินดังนี้ผจู้ องซื้อต้อง
ชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซือ้ โดยฝาก/โอนเงินครัง้ เดียว ต่อ 1 ใบจอง ทัง้ กรณีจองซื้อ
ตามสิทธิหรือตํ่ากว่าสิทธิและกรณีจองซื้อเกินจากสิทธิทไ่ี ด้รบั จัดสรร ทัง้ นี้ ชื่อของผูช้ ําระเงินในช่องทางต่างๆ จะต้องเป็ น
ชื่อเดียวกับผูจ้ องซื้อเท่านัน้ โดยในกรณีท่ผี จู้ องซื้อมีเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ มากกว่า 1 เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ผูจ้ องซื้อจะต้อง
ทําการชําระเงินค่าจองซือ้ แต่ละครัง้ แยกตามเลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ โดยวิธกี ารชําระค่าจองซือ้ ในแต่ละช่องทางมีดงั ต่อไปนี้
1. กรณี ชาํ ระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ Bill Payment
(1) ชําระเงินค่าจองซื้อด้วยเงินสด ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั ่ว
ประเทศ เข้าบัญชี “บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” Comp Code 5299
ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2565 (ภายใน
เวลาทําการของธนาคาร)
(2) ชําระเงินค่าจองซื้อโดยวิธอี อกเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ผ่านระบบ Bill Payment ที่ ธนาคารกรุงไทย
จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั ่วประเทศ โดยขีดคร่อมสั ่งจ่าย “บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นนั เซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
เพื่อการจองซือ้ หุน้ ” Comp Code 5299 โดยจะต้องลงวันที่ 13 หรือ 14 หรือ 17 มกราคม 2565 เท่านัน้ และ
จะต้องชําระเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุน ผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ภายในวันที่
17 มกราคม 2565 ในเวลา Clearing ของธนาคาร และต้องสามารถเรียกเก็บเงินได้จากสํานักหักบัญชีใน
เขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
- การสั ่งจ่ายเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ 1 ฉบับต่อใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน 1 ใบเท่านัน้
ผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจะต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ (Bill Payment Form)
(สิง่ ที่ส่งมาด้วย 4) และนํ าส่งให้แก่เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) พร้อมกับการชําระค่าจองซือ้
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนข้างต้น โดยระบุขอ้ มูล ให้ถูกต้อง ครบถ้วน และชัดเจน ซึง่ รวมถึงชื่อผูจ้ องซือ้ ข้อมูล Ref. 1 ซึง่
ได้แก่ เลขที่บตั รประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว หรือเลขทะเบียนนิตบิ ุคคล อย่างใดอย่าง
หนึ่งเท่านัน้ และข้อมูล Ref. 2 ซึ่งได้แก่ เลขทะเบียนผูถ้ อื หุน้ 10 หลัก โดยสามารถตรวจสอบจากใบรับรองการ
จองซื้อ หุ้นสามัญ เพิ่ม ทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) หรือ ติดต่อ สอบถามได้ท่ี Call Center ของ บริษทั ศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด หมายเลข 02-009-9999 และโปรดระบุ ชื่อ-นามสกุล และหมายเลขโทรศัพท์ ที่
ติดต่อได้ของผูน้ ําฝากไว้ทแ่ี บบฟอร์ม Bill Payment
ผู้จองซื้อหุ้นที่ประสงค์จะจองซื้อต้องแนบหลักฐานแบบฟอร์มการชําระเงินค่าจองซื้อหุ้น (Bill Payment Form)
ดังกล่าว (ฉบับจริง) มาพร้อมกับใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนและเอกสารที่ใช้ประกอบในการจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุนมายังตัวแทนรับจองซือ้ ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2
บริ ษทั ฯ จะเป็ นผู้รบั ภาระค่าธรรมเนี ยม Bill Payment ที่ ธนาคารเรียกเก็บ สําหรับภาระค่าใช้ จ่ายและ
ค่าธรรมเนี ยมธนาคารอื่น (ถ้ามี) ผู้ถือหุ้นที่ จองซื้อจะเป็ นผู้รบั ภาระค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนี ยมดังกล่าว
ต่างหากจากจํานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น (จํานวนเงินที่ตวั แทนในการรับจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุนต้องได้รบั
เท่ากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
2. กรณี ชาํ ระเป็ นเงินโอนผ่านระบบ Mobile Banking ของธนาคารกรุงไทย (เฉพาะการจองซื้อผ่าน E-RO)
ผูจ้ องซื้อสามารถชําระเงินผ่านแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทย Krungthai Mobile Banking (“Krungthai NEXT”)
ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ของวันที่ 13 มกราคม 2565 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 มกราคม 2565 โดยสามารถ

LIT
สแกน QR Code ที่ปรากฎบนหน้าจอการทํารายการจองซื้อผ่านเว็บไซต์ www.fnsyrus.com เพื่อชําระเงินผ่าน
ระบบ Mobile Banking และดําเนิ น การชํา ระเงิน จากนัน้ พิม พ์หลัก ฐานการชํ า ระเงิน ค่าจองซื้อ หุ้น เพื่อ เป็ น
เอกสารประกอบการจองซือ้ หุน้ ต่อไป
วิ ธีการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนและการคืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
ในกรณีทต่ี อ้ งมีการคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนหรือการคืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้
จะดําเนินการดังต่อไปนี้
1. กรณี ผ้ถู ือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนเกิ นสิ ทธิ และไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนหรือได้รบั การจัดสรรไม่
ครบตามจํานวนที่จองซื้อเกิ นสิ ทธิ เนื่ องจากมีห้นุ สามัญเพิ่ มทุนเหลือไม่เพียงพอ
บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรโดยไม่มดี อกเบี้ย
หรือค่าเสียหายใดๆ ภายใน 7 วันทําการ นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาจองซือ้ หุน้ โดยวิธใี ดวิธหี นึ่งตามที่ผถู้ อื หุน้ ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ดังนี้
1) กรณี ยื่นเอกสารจองซื้อที่บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้ จะดําเนินการโดยชําระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีผูจ้ องซือ้ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ โดยบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวันทีเ่ ปิ ดไว้กบั ธนาคาร ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
7) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
8) ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
9) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)
โดยชื่อบัญชีต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ ือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ โดยแนบ
สําเนาสมุดบัญชีออมทรัพย์หน้ าแรกที่ระบุชื่อบัญชี หรือสําเนา Statement บัญชีกระแสรายวัน อย่างใดอย่าง
หนึ่ งพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
2) กรณี การจองซื้อผ่านระบบ E-RO
บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะดําเนินการโดยชําระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีผจู้ องซื้อตามรายละเอียดที่ระบุในระบบ E-RO
โดยบัญชีดงั กล่าวต้องเป็ นบัญชีออมทรัพย์หรือบัญชีกระแสรายวัน ซึง่ มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1) ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
2) ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
3) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
4) ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
5) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จํากัด (มหาชน)
6) ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)
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7)
8)
9)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน)

โดยชื่อบัญชีตอ้ งเป็ นชื่อเดียวกับชื่อของผูถ้ อื หุน้ ทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนเกินสิทธิเท่านัน้
ในกรณีท่รี ะบุช่อื บัญชีท่มี ใิ ช่ช่อื เดียวกับผูจ้ องซื้อหุน้ หรือมิได้ระบุรายละเอียดอย่างครบถ้วน บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจอง
ซือ้ จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามของผูจ้ องซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน
ตามชื่อทีป่ รากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูข่ องผู้จอง
ซื้อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผูถ้ อื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ภายใน 10 วันทําการ นับแต่
วันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี้ ไม่ว่า ในกรณี ใ ดๆ หากได้ม ีก ารชํ า ระคืน ค่ า จองซื้อ ที่ไ ม่ไ ด้ร ับ การจัด สรร เป็ น เงิน โอนเข้า บัญ ชีผู้จ องซื้อ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ในใบจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนหรือในระบบ E-RO โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
2. ในกรณี ที่ผ้จู องซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเนื่ องจากปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
และ/หรือการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์ตามเช็คค่าจองซื้อหลักทรัพย์
บริษทั ฯ โดยตัวแทนรับจองซื้อจะคืนเช็คค่าจองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ที่จองซื้อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนที่ไม่ได้รบั การ
จัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน อันเนื่องมาจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขการจองซือ้ และ/หรือธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจอง
ซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุน ด้วยเช็คหรือแคชเชียร์เช็คขีดคร่อมสั ่งจ่ายเฉพาะในนามของผู้จอง
ซื้อ หุ้น สามัญ เพิ่ม ทุ น ตามชื่อ ที่ป รากฏในสมุด ทะเบีย นผู้ถือ หุ้น ณ วัน กํ า หนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้น และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ของผูจ้ องซื้อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถอื หุน้ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ภายใน 10 วันทําการนับแต่วนั สิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเป็ นผ้รบู ั ผิดชอบค่าธรรมเนียมทีเ่ กีย่ วข้อง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมจากการเรียก
เก็บเช็คต่างเขตสํานักหักบัญชีต่างธนาคาร (ถ้ามี) ผูจ้ องซือ้ หุน้ ต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมดังกล่าว
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการในการจัดส่งเช็ค หรือ ความผิดพลาดในการส่งตามวิธอี ่นื ตามทีบ่ ริษทั ฯ โดยตัวแทนรับ
จองซื้อเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งไม่ใช่ความผิดของบริษทั ฯหรือตัวแทนรับจองซื้อ เช่น ข้อมูลชื่อที่อยู่ของผู้จองซื้อไม่ชดั เจน
หรือไม่ครบถ้วนตามที่ได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ หุ้นสามัญเพิม่ ทุน บริษทั ฯ และตัวแทนรับจองซื้อจะไม่รบั ผิดชอบต่อ ความ
ผิดพลาดหรือความเสียหายดังกล่าว
บริษทั ฯ และ/หรือตัวแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่
ทุน ในกรณีท่เี กิดปั ญหา อุปสรรค หรือข้อจํากัดในการดําเนินการ ทัง้ นี้้ เพื่ออํานวยความสะดวกให้แก่ผจู้ อองซื้อหุน้ สามัญ
เพิม่ ทุนอย่างเป็ นธรรม และเพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

