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ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท ปญจวัฒนาพลาติก จํากัด (มหาชน) รายละเอียดดังนี้
ผูเสนอขาย
: บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(Panjawattana Plastics Public Company Limited)
ที่อยูผูเสนอขาย
: เลขที่ 19, 21 ซอยเอกชัย 63 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน
เขตบางบอน กรุเทพมหานคร 10150
จํานวนหุนที่ออกใหมที่เสนอขาย : 112,000,000 หุน ซึ่งคิดเปนรอยละ 20.29 ของจํานวนหุนที่
เรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุน
ในครั้งนี้โดยแบงเปน
1. การเสนอขายตอประชาชน จํานวน 108,000,000 หุน
คิ ด เป น ร อ ยละ 19.57 ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
2. การเสนอขายกรรมการ ผู บ ริ ห ารและหนั ก งานของ
บริษัท จํานวน 4,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.72 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย
ในครั้งนี้
ระยะเวลาเสนอขาย
: (●)
มูลคาที่ตราไวหุนละ
: 0.50 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ
: (●) บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอ
: (●) บาท
ขาย
สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดจํานวน 112,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขาย
ในเบื้องตนดังนี้
1. หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 108,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชนแบงเปน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
(●) หุน
เสนอขายตอผูลงทุนสถาบัน
(●) หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท (●) หุน
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2. หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 4,000,000 หุน เสนอขายตอกรรมการ ผูบริหารและหนักงานของบริษัท
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่
เสนอขายตอนักลงทุนในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในขอ 5.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนแต
ละประเภท เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลซึ่งมิใชผูลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวดานลาง
แตเปนลูกคา หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือผูที่อุปการคุณของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยการ
จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.6.1
ผู ล งทุ น สถาบั น หมายถึ ง ผู ล งทุ น สถาบั น ที่ จ องซื้ อ หุ น สามั ญ ผ า นผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1) ธนาคารพาณิชย
(2) บริษัทเงินทุน
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือ
เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(5) บริษัทประกันภัย
(6) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มี
กฎหมายเฉพาะ จัดตั้งขึ้น
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(9) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
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ทั้ ง นี้ ก ารจั ด สรรหุ น ให แ ก นั ก ลงทุ น สถาบั น จะอยู ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ
และ/ หรือทําคุณประโยชนตอ บริษัท ไดแก ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคา บุคคลที่ให
คําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษา ทั้งในอดีตและปจจุบัน อดีตผูบริหารหรือพนักงาน คูสัญญาที่ติดตอ เคย
ติ ด ต  อ หรื อ จะได ติ ด ต  อ ในเชิ ง พาณิ ช ย ในกรณี ที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คลจะรวมถึ ง กรรมการ ผู บ ริ ห าร
พนักงาน และที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกลาว หรือของบริษัทที่เกี่ยวของของ นิติบุคคลดังกลาวทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 (ก) และจัดสรรตามดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจ จาก
คณะกรรมการบริษัท
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิที่จะ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหแกนักลงทุนในแตละประเภทขางตน ตามรายละเอียดที่กําหนด
ไวในขอ 5.6
1.2 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทจํานวน 112,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญที่จําหนายแลวของบริษัททุกประการ
1.3 ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
โดยไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ (●) ทั้งนี้
บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลวว
ามีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือ
หุน บุ ริม สิ ทธิ เ ป น หลั ก ทรัพ ย จ ดทะเบีย น พ.ศ. 2544 ลงวัน ที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้ง ที่ แก  ไ ข
เพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ. (ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับปรุง
หลักเกณฑการรับหลักทรัพยเพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยที่จะสามารถเขาจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได เวนแตคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุนใหแกนักลงทุนรายยอย
ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุน ดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการ
ซื้อขายเมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนจะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนรายยอย บริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทยรับหุนเป
นหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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1.4 ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนและ
ผูที่ เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดให
บริ ษัทต อ งสั่ง ห ามผูมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารและผู ถือ หุน รายอื่น ๆ นํา หุน ของตนซึ่ง มีจํ านวน
รวมกันเปนจํานวนรอยละ 55 ของทุนชําระแลว หลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย
ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจาก
วันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหา
มดังกลาวสามารถทยอยขายหุนที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูก
สั่งหามขายดังกลาว
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยเสรี เวนแตการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํามิได หากวาการ
โอน หุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลตางดาวในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันกับบริษัทไดตอเมื่อ
บริ ษั ท ได รั บ คํ า ร อ งขอให  ล งทะเบี ย นการโอนหุ น และจะใช ยั น บุ ค คลภายนอกได  ต อ เมื่ อ บริ ษั ท ได
ลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว เมื่อบริษัทเห็นวาการโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัท
ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ หากการโอนหุนไมถูกตองสมบูรณให
บริษัทแจงแกผูยื่นคํารองภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามที่กฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ไดทําโดยการสํารวจความตองการซื้อ
หลักทรัพย (Book Building) เมื่อวันที่ (●) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนของผูลงทุน
สถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ที่ระดับตางๆ แลวเปดโอกาสใหผูลงทุน
สถาบันแจงราคาและจํานวน หุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจํา
หนาย โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูระหวาง (●) – (●) บาทตอหุน
3.1 ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
(●)
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4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุน สามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย .................................... จํากัด (มหาชน)
(ที่อยู)
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย .................................... จํากัด (มหาชน)
(ที่อยู)
บริษัทหลักทรัพย .................................... จํากัด (มหาชน)
(ที่อยู)
บริษัทหลักทรัพย .................................... จํากัด (มหาชน)
(ที่อยู)
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท ซึ่งจะเสนอขาย ตอประชาชนทั่วไปจํานวน 112,000,000 หุนตามลักษณะการเสนอขาย
และราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีขอตกลงยอมรับประกันการ
จําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ตามสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงิน (●) บาท โดยจะ
ชําระใหภายใน (●) วันทําการ หลังจากวันที่บริษัทไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจ ัดจําหนาย
หลักทรัพยครบถวน
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 112,000,000 หุน ในราคาหุนละ (●) บาท
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หัก คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ
(●) บาท

(●) บาท
(●) บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
(●) บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
(●) บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
(●) บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(●) บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ ประมาณ
(●) บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (1)
(●) บาท
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ (2)
(●) บาท
หมายเหตุ:
(1) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(2) คาใชจายอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย
คาตอบแทนนายทะเบียนหุน คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อในวันและเวลา
ทําการของแตละสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย
สําหรับผูลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ ในวันและเวลาทําการของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจํา
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หนาย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การจองซื้ อ ในวั น และเวลาทํ า การของผู จั ด การการจํ า หน  า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนาย
สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ
จนถึ ง วั น สิ้ น สุ ด การจองซื้ อ ในวั น และเวลาทํ า การของผู จั ด การการจํ า หน  า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัท สามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดที่
www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
เปนตน
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน ทั้งนี้เปนไปตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ
เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหุนที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้ออื่นทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป (●)
หุน (2) ผูลงทุนสถาบัน (●) หุน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัท (●) หุน (4) กรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานของบริษัท 4,000,000 หุน
ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับ
ของบริษัท อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจอง
ซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
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5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหน
ายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะจัดสรร ใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปรายใด
มีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 (แลวแตกรณี) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผูลงทุนสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินจิ ของผูจัดการการ
จัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยจะจัดสรรใหแก
บุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด
ก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุนและเป
นจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจํา
หนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจอง
ซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจั ด สรรสิ ท ธิ ใ นการจองซื้ อ หุ น ให  แ ก  ผู มี อุ ป การคุ ณ ของบริ ษั ท เป  น ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะจัดสรรใหแก
บุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด
ก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทรายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000
หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ
การจัด จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการป
ดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด ระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4

วิธีการจัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทเปนดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริษัท โดยจะ
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จัดสรรใหแกบุคคลใด และ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
รายใดจะมีจํานวนขั้นตํ่า 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
หากยอดการจองซื้อหุนของกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดการการจัด จําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด ระยะเวลาการจองซื้อ
5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซือ้ จะตองจองซือ้ หุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซือ้ เปนนิติบุคคล ใบจองซื้อ
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซือ้ ทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
(1) ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียน
บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่
มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/หรือรับเงินคืนผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู
จองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
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(2) ผูจองซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว :
- สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สํ า เนาถู ก ต อ ง (กรณี ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จ ะต อ งแนบหลั ก ฐานที่ แ สดงว า
สามารถจองซื้อหุนไดโดยถูกตองตามกฎหมาย)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/หรือรับเงินคืนผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู
จองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/
หรือรับเงินคืนผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทานั้น
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือ รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
ที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/
หรือรับเงินคืนผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทานั้น
(ข)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานหรือสาขา
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย สํานักงานหรือสาขาของผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) หรือขอ 5.2 (ข) ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) - (●)

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดย
จะตองชําระที่ราคา (●) บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคา
เสนอขาย ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ (●) และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค
ดร า ฟท หรื อ แคชเชี ย ร เ ช็ ค เพี ย งฉบั บ เดี ย วลงวั น ที่ ไ ม เ กิ น วั น ที่ (●) และต อ ง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
หรือ (2) ชําระโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS)
-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

ผูจองซือ้ ที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ให
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซือ้ หุนที่ผูจดั การการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป พรอม
ระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง เช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจดั จําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะกําหนดตอไป ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจอง
ซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจดั จําหนายและ
รับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย แตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) จะดําเนินการสง
มอบเงินคาจองซื้อหุนในสวนของตน ใหกับบริษัท ตอไป
(ง)

ผูจองซือ้ จะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.1 (ค) สงไป
ยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●)

(จ)

ผูจองซือ้ ที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดาํ เนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แตละรายมีสิทธิปฏิเสธหรือ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซือ้ ที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) ถึง (ง) ได

(ฉ)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา (●)
บาทตอหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจ ัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจองซื้อใหแกผูจองซือ้
ที่จองผานตนตามรายละเอียดในขอ 5.9

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนจํานวนทวีคูณของ
100 หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตอง
ครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)

(ข)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.2
(ก) โดยผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายในระยะเวลา
การจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) - (●) และตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที่ (●)

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อที่ราคาเสนอขาย
สุดทาย โดยชําระเปนเช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียว ซึ่งตองสามารถ
เรียกเก็บไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกัน ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) โดย
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ลงวั น ที่ ไ ม เ กิ น วั น ที่ (●) พร อ มขี ด คร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยเข า บั ญ ชี จ องซื้ อ หุ น ตามที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะกําหนดตอไปและจะแจงให
ทราบภายหลัง หรือชําระโดยการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET) เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะกําหนดตอไปและจะแจงใหทราบภายหลังโดยสามารถโอนไดระหวางวันที่ (●)
จนถึงเวลา 12.00 น ของวันที่ (●)
(ง)

ผูจองซือ้ ที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ข) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายมีสทิ ธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซือ้ ที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) ถึง (ค)

5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณสามารถจองซื้อไดที่ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน)
เทานั้น และจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซือ้ จะตองจองซือ้ หุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 หุน โดยผูจองซือ้ จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อ
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซือ้ ทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
(1) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชนใหแนบสําเนาทะเบียน
บานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่
มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผู
จองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมจากผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนา
บัตรประจํ าตั ว ประชาชนของผู ปกครองลงนามรั บ รองสํ า เนาถูก ตอ ง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/หรือรับเงินคืนผาน
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู
จองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(2) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตาวดาว :
- สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/หรือรับเงินคืนผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) ทั้งนี้ ชื่อผู
จองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคารเทานั้น
(3) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :
- สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคลนั้น (ถามี) พรอมแนบสําเนา
บั ต รประจํ า ตั ว ประชาชน สํ า เนาใบต า งด า ว หรื อ หนั ง สื อ เดิ น ทางที่ ยั ง ไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจอง และ/
หรือรับเงินคืนผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทานั้น
(4) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
- สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และ
หนังสือ รับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ ลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง
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ที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- สําเนาสมุดเงินฝากที่มีชื่อผูจองซื้อและเลขที่บัญชีเงินฝาก หรือสําเนาแสดง
รายการเคลื่อนไหวของรายการบัญชี (Bank Statement) พรอมทั้งลงนาม
รั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ ง โดยผู มี อํ า นาจลงนามผู ก พั น ของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) ยกเวนผูจองซื้อที่ชําระคาจองและ/
หรือรับเงินคืนผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) ทั้งนี้ ชื่อผูจองซื้อตองเปนชื่อเดียวกับชื่อเจาของบัญชีเงินฝากธนาคาร
เทานั้น
ทั้งนี้ การจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณตามขอ 5.7.3 นี้ไมเปนการตัด
สิทธิผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณในการจองซื้อหุนเพิ่มเติมตามขอ 5.7.1
(ข)

เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของบริษัท
หลักทรัพย (●)จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดย
จะตองชําระที่ราคา (●) บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคา
เสนอขาย ดังนี้
-

หากจองซื้อในวันที่ (●) และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไมเกินวันที่ (●) และตอง
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
หรือ (2) ชําระเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)

-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ให
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะ
กําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อ
หุน ที่บริ ษัท หลัก ทรัพ ย(●) จํ ากั ด (มหาชน) จะกํา หนดต อ ไป ซึ่ งผู จ องซื้ อ สามารถ
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
สอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) ที่ผูจอง
ซื้อประสงคจะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการสง
มอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป
(ง)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไป
ยังบริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)

(จ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) มี
สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3
(ก) ถึง (ง) ได

(ฉ)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา (●)
บาทตอหุน บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจอง
ซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตนตามรายละเอียดในขอ 5.9

5.7.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณสามารถจองซื้อไดที่ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน)
เทานั้น และจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณ
ของ 100 หุน โดยผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนให
ถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อ
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) ทั้งนี้ ผูจองซื้อทุกรายจะตองแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้
(ข) เวนแตจะไดรับแจงการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาจองซื้อเปนอยางอื่นจากผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของบริษัท
หลักทรัพย (●)จํากัด (มหาชน) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)
(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันที่จองซื้อ โดย
จะตองชําระที่ราคา (●) บาทตอหุน ซึ่งเปนราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุดของชวงราคา
เสนอขาย ดังนี้
- หากจองซื้อในวันที่ (●) และยื่นชําระเงินคาจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน (1) เช็ค
ดราฟท หรือแคชเชียรเช็คเพียงฉบับเดียวลงวันที่ไมเกินวันที่ (●) และตอง
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตเดียวกันภายในวันทําการถัดไป
หรือ (2) ชําระเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
-

หากจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ (●) ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
ครั้งเดียวเต็มตามจํานวนที่จองซื้อเปนโดยการโอนเงิน หรือโดยการโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น

ผูจองซื้อที่ประสงคจะชําระเงินคาจองซื้อหุนดวย (ก) เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค ให
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อหุนที่บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะ
กําหนดตอไป พรอมระบุชื่อ นามสกุล ที่อยู และหมายเลขโทรศัพทที่สามารถติดตอได
ไวดานหลัง เช็ค ดราฟท หรือแคชเชียรเช็ค (ข) การโอนเงิน ใหโอนเงินเขาบัญชีจองซื้อ
หุน ที่บริ ษัท หลัก ทรัพ ย(●) จํ ากั ด (มหาชน) จะกํา หนดต อ ไป ซึ่ งผู จ องซื้ อ สามารถ
สอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากบริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) ที่ผูจอง
ซื้อประสงคจะจองซื้อ ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการสง
มอบเงินคาจองซื้อใหกับบริษัทตอไป
(ง)

ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนหรือหลักฐานที่
แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7.3 (ค) สงไป
ยังบริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ (●) และ (●)

(จ)

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอ
ยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) มี
สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3
(ก) ถึง (ง) ได

(ฉ)

ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายที่กําหนดจากวิธี Bookbuilding มีราคาต่ํากวาราคา (●)
บาทตอหุน บริษัทหลักทรัพย(●) จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจอง
ซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตนตามรายละเอียดในขอ 5.9

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะพิจารณา
จากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผู จัดจําหนาย
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
หลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย รวมถึงปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ
หรือดานอื่นๆกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือบริษัทในเครือของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปน
ตน
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูลงทุน
สถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 (ก) ซึ่งดุลยพินิจของ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
พิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน การเปนผูมีอุปการคุณ ลูกคา ผูที่คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัด จําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการ จําหนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รวมถึงปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆกับผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจํา หนาย หรือบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซือ้ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการ
คุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.8.4 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซือ้ หุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการ
คุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั หรือผูซึ่งไดรับมอบอํานาจจาก
คณะกรรมการบริษัทรวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่ราคาเสนอขายสุดทายต่ํากวาราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินสวนตางคาจอง
ซื้อระหวางราคาเสนอขายสุดทายกับราคาเสนอขายเบื้องตนสูงสุด โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใด ๆ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจอง
ซื้ อ เข า บั ญ ชี ธ นาคารของผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตาม
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14
วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการ
คุณ หรือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปน
ผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับ
แตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ
หรือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดังกลาว แลวแตกรณี
จะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินสวนตางคาจองซื้อหุนที่ยังไมไดรับคืน นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน หากไดมี
การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืน
เงินคาจองซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ
อีกตอไป
(ข)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้น ๆ จะ
ดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อแกผูที่จองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ
โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุในใบจองซื้อ
และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับแตวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ หรือ กรรมการ
ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี) โดยผูจ องซื้อจะตอ งเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วันนับ
แตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ
หรือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี) ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยดั ง กล า วจะต อ ง
ดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร แลวแตกรณี นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
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วันที่ผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน หากไดมีการโอน
เงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจอง
ซื้อแลวโดยชอบและผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ค)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ โอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) หรือ จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุใน
ใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับแต
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ หรือ
กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูรับผิดชอบ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี)
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อได
ภายในระยะเวลา 14 วันนับแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคล
ทั่วไป หรือ ผูมีอุปการคุณ หรือ กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท(แลวแตกรณี)
ผูจัดการการจัด จําหนายและรั บประกัน การจํา หน ายหรือผู จัด จําหนายและรับประกัน การ
จําหนายดังกลาว แลวแตกรณีจะตองดําเนินการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินนั้น ๆ นับแตวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาวจนถึง
วันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ เชน หากไดมี
การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อผานระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) หรือมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนใน
สวนที่ไมไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(ง)

ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการที่ไมสามารถเรียกชําระเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คที่จายคาจองซื้อหรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจดั จําหนายและรับประกันการ
จําหนาย แลวแตกรณี ซึ่งเปนผูรับจองซือ้ ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ 5.2 (ข) จะดําเนินการ
คืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรบั การจัดสรรเนือ่ งจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อหุน ตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อ หรือเนือ่ งจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซือ้
โดยผูจองซือ้ ดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่
ระบุในขอ 5.2 (ก) และขอ 5.2 (ข) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจอง
ซื้อประเภทบุคคลทั่วไป หรือผูมีอุปการคุณ (แลวแตกรณี)
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ไดตกลงรับที่จะทําหนาที่เปนนายทะเบียนหุนให
กับบริษัทโดยผูจองซิ้อสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ขอใหนําหุนที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) อันเปนผล
ให ผูจ องซื้ อ สามารถซื้อ ขายหุ น ในตลาดหลั กทรั พย ไ ด ทั นที ที่ ตลาดหลั กทรั พย  แห  งประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งจะทําใหผูจองซื้อไมสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแห
งประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง
ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการจัดสงใบหุนตามจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการ
จัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียน ตาม ที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อภายใน 15 วันทําการนับแตวันป
ดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับ
อนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุนแตประสงคจะขอใชบริการของบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะ
ฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ใน
กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะ
ดํ า เนิ น การออกใบหุ น สามั ญ ตามจํ า นวนที่ ไ ด  รั บ จั ด สรรในชื่ อ ของ “บริ ษั ท ศู น ย  รั บ ฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากอยูใน
ขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญของบริษัท ตามที่ผูจอง
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บริษัท ปญจวัฒนาพลาสติก จํากัด (มหาชน)
ซื้อฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจอง
ซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันที
ที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตอง
ตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อ
ตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะ
ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะ
ดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
ที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันป
ดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุน
ของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และหากผูจองซื้อรายใด
ตองการถอนหุนสามัญดังกลาวออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผู
จองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตาม
อัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
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