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หนาท่ี 1 
 

สวนท่ี 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
  
1.1  ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) จํานวน 26,320,000 หุนในครั้งนี้แบงออกเปนสอง
สวน ดังน้ี 
 

1.1.1 ผูเสนอขาย : บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด 

(มหาชน) 
 จํานวนหุนที่เสนอขาย : 11,148,800 หุน ซ่ึงคิดเปนรอยละ 11.86 ของทุนท่ีออกและ

ชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี 
 มูลคาที่ตราไว : 5 บาท 
 ราคาเสนอขาย : 31 บาท 
 มูลคารวมของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : 345,612,800 บาท 
 
1.1.2 ผูเสนอขาย : บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัด 
 ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเดิม บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
 จํานวนหุนที่เสนอขาย : 15,171,200 ซ่ึงคิดเปนรอยละ 16.14 ของทุนที่ออกและชําระ

แลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี 
 สัดสวนการถือหุนกอนการเสนอขาย : 23.75 
 สัดสวนการถือหุนภายหลังการเสนอ

ขาย 
: 4.80 

 มูลคาที่ตราไว : 5 บาท 
 ราคาเสนอขาย : 31 บาท 
 มูลคารวมของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : 470,307,200 บาท 
 

1.2  สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 26,320,000 หุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 
 

1.2.1 เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 15,792,000 
1.2.2 เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 7,896,000 
1.2.3 เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 2,632,000 

  
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนัก
ลงทุนในแตละประเภทตามรายละเอียดขอ 5.6 
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1.3  สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 

หุนสามัญของบริษัทท่ีเสนอขายจํานวน 26,320,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมทุก
ประการ 

 
1.4  ตลาดรองของหุนท่ีเสนอขาย 

บริษัทไดย่ืนคําใหรับหุนสามัญของบริษัทตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 2546 เพื่อใหพิจารณารับ
หุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และบริษัทจะดําเนินการเพ่ือใหตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 
49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของ
บริษัทเกินอัตราสวนขางตนบริษัทมีสิทธิปฎิเสธการโอนหุนของบริษัทรายน้ันได 
 
3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทําโดยการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคา
เชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนท่ีสามารถอางอิงได (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E) 
ราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV) และมูลคากิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษีและคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของหุน
บริษัทที่ผลิตน้ํามันปาลมดิบ ประกอบกับการใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) รวมทั้งมีการทํา Book 
Building ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา 
(Price Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มีนักลง
ทุนสถาบันเสนอความตองการซ้ือเขามาดวย ซึ่งเปนราคาที่บริษัทไดรับจํานวนเงินตามที่ตองการ   
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

-ไมมี- 
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
5.1  วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.2  ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 
 
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 3 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร 
เลขท่ี 175 สาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-285-1666 โทรสาร 0-285-1797 
 
บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส จํากัด 
ชั้น 14-15 อาคารสยามทาวเวอร 
989 ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-657-7000 โทรสาร 0-2658-1258 
 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 10 เมอรคิวรี่ ทาวเวอร 
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-300 โทรสาร 0-258-6862 
 
บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด 
ชั้น 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
โทรศัพท 0-2305-9309 โทรสาร 0-2693-2537 
 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
ชั้น 7 บางกอกซิต้ีทาวเวอร 
179 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222 
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บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 15-15 อาคารลิเบอรต้ีสแควร 
287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1704 
 
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
ชั้น 4-5 อาคารเพลินจิตทาวเวอร 
898 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2-658-6767 โทรสาร 0-2263-0408 
 
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
ชั้น 2, 25-26 อาคารสินทร ทาวเวอร 3 
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801 
 
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด 
ชั้น 12, 15,17 อาคารอัลมาลิงค 
25 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9752 
 
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร 
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2633-6513 โทรสาร 0-2633-6500 

 
5.3  เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัท และบริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัด ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการขายหุนสามัญของบริษัทซึ่งเสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปทั้งสิ้นจํานวน 26,320,000 หุน ตามสัดสวนและราคาที่ระบุไวในขอ 1 ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2546 ท้ังน้ี การดําเนินการจัด
จําหนายหุนทั้งหมดเปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการจัดจําหนาย (Firm commitment basis) 

 
คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
บริษัท และบริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัด ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแก ผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2 เปน
จํานวนเงินท้ังส้ิน 24,477,600 บาท โดยชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย 
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จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น 
ผูเสนอขาย : บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
หุนจํานวน 11,148,800 หุน ในราคาหุนละ 31 บาท 345,612,800 บาท 
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน 10,368,384 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ 335,244,416 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน 30.07 บาท 

 
ผูเสนอขาย : บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัด 
หุนจํานวน 15,171,200 หุน ในราคาหุนละ 31 บาท 470,307,200 บาท 
หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน 14,109,216 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ 456,197,984 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน 30.07 บาท 

 
5.4  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

ผูเสนอขาย : บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)   
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 246,490 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 55,744 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 10,368,384 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 50,000 บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน (โดยประมาณ) 110,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ 5,000,000 บาท 
รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 15,880,618 บาท 
ผูเสนอขาย : บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน จํากัด   
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 376,246 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 14,109,216 บาท 

 

5.5  วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน 

5.5.1 บุคคลทั่วไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 และมิใชผู
จองซื้อตาม 5.5.2 และ 5.5.3 

5.5.2 นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันท่ีมีลักษณะใดลักษณะหน่ึงดังตอไปน้ี 
(1) ธนาคารพาณิชย 
(2) บริษัทเงินทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพยเพ่ือเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพ่ือการบริหารกองทุน 
สวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน  
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บริษัทประกันภัย 
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(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (ฌ) 
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
(10) กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(12) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(13) กองทุนรวม 
(14) นิติบุคคลท่ีมีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดท่ีผูตรวจสอบบัญชี    
ตรวจสอบแลวต้ังแตหน่ึงรอยลานบาทข้ึนไป 
(15) นิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 
เจ็ดสิบหาของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมด 
(16) ผูลงทุนตางประเทศซ่ึงมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม 
(17) สํานักงานประกันสังคม 

5.5.3 ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน) ซึ่งจอง
ซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 
สําหรับบุคคลทั่วไป 

• บุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1  สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจอง
ซ้ือหุนไดต้ังแตเวลา 9:00 ถึงเวลา 10:00 ของวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2546 

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
ชั้น 30 อาคารธนาคารกรุงเทพ (สํานักงานใหญ) 
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 
(โดยท่ีบุคคลท่ัวไปดังกลาวตองติดตอขอสํารองท่ีน่ังไดท่ีบริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ท่ีหมายเลข
โทรศัพท 0-2231-3777 ตอ 1234 ไดตั้งแต 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันท่ี  5  พฤศจิกายน 2546 ท้ังน้ี 
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ขอสงวนสิทธ์ิในการสํารองท่ีน่ัง) 

• บุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือ
หุนไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันท่ี 
14, 17, 18 พฤศจิกายน 2546 

 
สําหรับนักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการะคุณ 
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันท่ี 14, 17, 18 พฤศจิกายน 2546 

 
 
 
 
 
5.6  วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะ
ไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย ของตนเอง และ
ผูท่ีเก่ียวของของบุคคลดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เร่ือง   
หลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรร
หลักทรัพยใหตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัด
สรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 

 
การจัดสรรหุนสามัญทั้งหมดจํานวน 26,320,000 หุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้แบงออกเปน 3 สวนใหญคือ 

 
(ก) บุคคลทั่วไปจํานวน 15,792,000 หุน 
(ข) นักลงทุนสถาบัน 7,896,000 หุน 
(ค) ผูมีอุปการะคุณ 2,632,000 หุน 

 
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท และผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนัก
ลงทุนในแตละประเภท 

 
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 15,792,000 หุนใหแกบุคคลทั่วไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัด
สรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหาก
ยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 
5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 7,896,000 หุนใหแกนักลงทุนสถาบัน 
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามขอ 5.2 (ก) และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 2,632,000 หุนใหแกผูมีอุปการะคุณ 
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัท 
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5.7  วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
 

5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา 400 หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ซึ่ง โดยผูจองซื้อ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคล ผูลงนามในใบจองซ้ือหุนสามัญจะตองเปนบุคคลเดียวกับท่ีระบุในหนังสือรับรองบริษัท วาเปนผู
มีอํานาจลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียด
อื่นๆ ใหครบถวน จึงสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซ้ือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตามวันและเวลาที่ระบุไวในขอ 5.7.1 (ง) 
 

(ข) ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหุนสามัญครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้ 
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 และวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็คหรือ
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทจะตองลงวันท่ีท่ีจองซ้ือ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อ
จะตองชําระคาจองซื้อหุนโดยการโอนเงินเทานั้น 

- ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดราฟท โดยขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูโอนเงินของยอดจอง
ซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด 
(มหาชน)”  

 
(ค) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

- บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขที่บัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- บุคคลสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 1 ป พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูก
ตอง 

- นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน สําเนาหนังสือบริคณฑสนธิ และขอบังคับ
ของบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของผูมี
อํานาจลงลายมือชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) กําหนดระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันท่ี 14, 17, 18 พฤศจิกายน 2546 
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนสามัญและไดชําระเงินคาจองซื้อตาม 5.7.1 (ข) แลวจะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอรับเงินคาจองซื้อคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่ดําเนินการ
ไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 5.7.1 (ก) ถึง (ง) 
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หนาท่ี 9 

 

 

5.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการะคุณ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ํา 400 หุน และตองจองซื้อเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคล ผูลงนามในใบจองซ้ือหุนสามัญจะตองเปนบุคคลเดียวกับท่ีระบุในหนังสือรับรองบริษัท วาเปนผูมี
อํานาจลงนามในการกระทําการแทน พรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และกรอกรายละเอียด
อื่นๆ ใหครบถวน จึงสามารถใชเปนหลักฐานในการจองซื้อได และนําสงใบจองซ้ือหุนพรอมเอกสาร
ประกอบการจองซื้อ ณ ที่ทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ไดระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ตามวันและเวลาที่ระบุไวในขอ 5.7.2 (ง) 
 

(ข) ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหุนสามัญครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้ 
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 และวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2546 ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค
หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทจะตองลงวันท่ีท่ีจองซ้ือ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานครภายใน 1 วันทําการ หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 
ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อหุนโดยการโอนเงินเทานั้น 

- ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ 
ดราฟท โดยขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2 (ก) โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชี
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ยูนิวานิชน้ํามันปาลม จํากัด (มหาชน)” และ “บัญชีบริษัท เอกอุต
สาหกรรมหิน จํากัด” 

 
(ค) หลักฐานประกอบการจองซื้อ 

- บุคคลสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขที่บัตรประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- บุคคลสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัทอายุไมเกิน 1 ป พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

- นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาเอกสารการจดทะเบียน สําเนาหนังสือบริคณฑสนธิ และขอ
บังคับของบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตอง และเอกสารหลักฐานของ
ผูมีอํานาจลงลายมือชื่อ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ง) กําหนดระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 9:00 ถึงเวลา 16:00 ของวันท่ี 14, 17, 18 พฤศจิกายน 2546 
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนสามัญและไดชําระเงินคาจองซื้อตาม 5.7.2 (ข) แลวจะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอรับเงินคาจองซื้อคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวน
สิทธิในการยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามที่ระบุไวในขอ 5.7.2 (ก) ถึง 
(ง) 
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5.8  การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อแตละประเภท ตามที่ไดระบุไวในขอ 1.2 ใหผูจัด
จําหนายหลักทรัพยดําเนินการตามวิธีการจัดสรรหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.6 ทั้งนี้ตองไมเปนการจัดสรรหุนที่เสนอ
ขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย ของตนเอง และผูท่ีเก่ียวของของ
บุคคลดังกลาว ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เร่ือง หลักเกณฑ เง่ือนไข 
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยใหตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ี
ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด 

 

5.9  วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
5.9.1 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป 

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ี
เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจอง
ซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 
วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมได
รับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจอง
ซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัด
สรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขาง
ตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามการชําระคาจองซื้อหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ี
เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระ
คาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไม
ไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ 

(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ี
เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อรายนั้นๆ จะทํา
การคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคา
เสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ ท้ังน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภาย
ในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
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7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 
14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอก
เบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 

5.9.2 สําหรับผูจองซื้อนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการะคุณ 
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะทําการคืนเงินคา
จองซื้อใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
ผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภาย
ใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวน
ที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดัง
กลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามการชําระคาจองซื้อหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะคืนเช็คคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจอง
ซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะทําการคืนเงินคา
จองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืน
เงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป 

 
 
 
 



 
บริษัท ยูนิวานิชนํ้ามันปาลม จํากัด (มหาชน) 
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5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงใหบริการรับ
ฝากใบหุนท่ีจองซ้ือหุนในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพยและเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที เพื่อใหผูจองซื้อ
หุนสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อที่ประสงคจะรับใบหุน จะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน 
 

ในการเสนอขายหุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณี
หนึ่งใด 3 กรณี ดังตอไปนี้ 
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน นายทะเบียน

หุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรให
แกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียน ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 45 วัน 
นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลัก
ทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยแลว 

 
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคที่จะขอใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย 

กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อ
ขายอยู กรณีนี้ นายทะเบียนหุนของบริษัทคือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบัน
ทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 
วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัด
สรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการ
ซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดัง
กลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทของสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 
แทน 
 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคที่จะขอใบหุน แตประสงคจะฝากหุนของตนไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scriptless System) 
กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 
600 กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
จํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อหุน
ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนที่ได
รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของ
บริษัททําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย 


