บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “WHA Corporation” ) ประสงคจะเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 129,400,040 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกประชาชน (Initial Public Offering)
ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
: ไมเกิน 129,400,040 หุน ซึ่งหุนออกใหมที่เสนอขาย
ดังกลาวคิดเปนรอยละ 25.37 ของจํานวนหุนสามัญที่
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอขาย
หุนตอประชาชนในครั้งนี้
: 1 บาท
: [•] บาทตอหุน
: [•] บาท

มูลคาที่ตราไวหุนละ
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.2

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจดั จําหนายหลักทรัพย ซึ่งมี
สัดสวนการเสนอขายในเบื้องตนหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
: ประมาณ [•] หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
: ประมาณ [•] หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
: ประมาณ [•] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภทขางตน หรื อเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียดที่
กําหนดไวในขอ 5.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละ
ประเภท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ทีระบุไวดานลาง
ซึ่งเปนลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูที่มีอุปการคุณไมวา
ทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 โดยบุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนไดตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.7.1 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
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จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนตัวเอง ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตลอดจน
กองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไข
เพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคาพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลั กทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรื อเพื่อการบริหารกองทุนส วนบุคคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนัก
ลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย หมายถึง
(1) พนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย
(2) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน ผูที่มี
ความสัมพันธทางการคาลูกคา หรือ เจาหนี้การคา เปนตน
(3) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหา
วัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในอนาคต
(4) บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือ
บริษัทฯ และบริษัทยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต
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(5)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่
ระบุไวในขอ 5.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการ
จัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน ประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลง
วันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) โดยในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้
บริษัทฯ จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลั กทรัพย
เกี่ยวกับการนําหุนสามัญของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย บริษัทฯ จึงยังมีความ
เสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย ใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียนฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยื่นคําขอ
อนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยเมื่อวันที่ [•] ใหพิจารณารับหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เปน
หลักทรัพยจดทะเบียน และตลาดหลักทรัพยไดแจงผลการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา
บริษัทฯ มีคุณสมบัติค รบถวนที่จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยไดตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว)
10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่องการปรับหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยได ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกัน
ไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลวและผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อ
ขาย

1.5

ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ หงประเทศไทย เรื่อง การหา มผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 กําหนดใหบริษัทฯ ตองสั่ง
หามผูมีสวนรวมในการบริหารแลผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนสามัญของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55
ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุน
สามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสามัญสั่งหาม

สวนที่ 3 หนาที่ 3

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือ
ไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา 1 ป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทย
ในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้ทังหมดของบริษัทฯ
การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผู
โอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนสามัญจะใชยันกับบริษัทฯ ได ตอเมื่อบริษัทฯ ได
รับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนสามัญแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียน
การโอนหุนสามัญแลว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือ
หากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การ
โอนหุนสามัญที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
[•]

3.1

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
[•]

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพยหุนและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่
เกิดปญหา อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม
และเพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้จะเสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชั้น 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
สวนที่ 3 หนาที่ 4
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โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 19 อาคาร 3 ชั้น 20-21, 101 อาคาร RCP ชั้น G ไทยพาณิชย ปารค พลาซา
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[]
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวนไมเกิน 129,400,040 หุน ในราคาหุนละ [•] บาท ตาม
สัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจําหนายหุนสามัญในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวใน
สัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ
ดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ
(ค) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนใน
ครั้งนี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย (Underwriting Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุน
สามัญในสวนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
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บริษัทฯ ตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น [•] บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ
หลังจากวันที่บริษัทฯ ไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับหลังหักคาตอบแทนในการจัดจําหนาย
หุนสามัญจํานวน 129,400,040 หุนในราคาหุนละ [•] บาท
[•] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
[•] บาท
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ
[•] บาท
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน
[•] บาท
5.4

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย/1*
ประมาณคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม
[•] บาท
/2
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน [•] บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
[•] บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[•] บาท
/3
คาใชจายอื่น ๆ**
[•] บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
[•] บาท
/1*
หมายเหตุ :
คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
/2
ไมรวมคาธรรมเนียมรายปคาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
/3**
คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตของวันที่ หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจอง
ซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน สามัญ ไดที่สํา นักงานของผูจั ดการการจัดจํา หนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตของวันที่ หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสื อชี้ชวนและใบจองซื้อหุน สามัญ ไดที่สํา นักงานของผูจั ดการการจัดจํา หนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตของวันที่ หนังสือชี้ชวน
มีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
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ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือ
ชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ช วนที่ยื่น ตอสํานักงานคณะกรรมการกํ ากั บหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”.) จากเว็บไซตดของสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงเปนการจัดสรร 3 สวน ตามรายละเอียดในขอ 1.2 ไดแก
(1) บุคคลทั่วไป (2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามรายละเอียดในขอ 1.2
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไม
จัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมี
อํา นาจควบคุ ม บริษั ท ใหญ บริ ษั ทย อ ยของตนเอง หรือ ของผู จั ดจํ า หนา ยหุน ที่ร วมจั ดจํ า หนา ย และผู ที่
เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิให
จัดสรรหลักทรัพยให เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไม
จั ด สรรหุ น ให กั บ บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ฯ ด ว ย ทั้ ง นี้ เ ป น ไปตามรายละเอี ย ดที่ กํ า หนดไว ใ นประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมฉบับลงวันที่
15ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาเปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุนสามัญ
เหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่จะ
จัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยูภายใต
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑที่
เกี่ยวของ ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. และจะมีการแจงขาวใหนักลงทุนที่เกี่ยวของไดทราบโดยทั่ว
กัน ทางสื่อตาง ๆ ที่เหมาะสมตอไป
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4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถือหุนรายยอยภายใตขอบังคับตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการ
จองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคล
ที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย โดยจะทําการ
จัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็
ได และหากปรากฎวายังมีจํานวนหุนสามัญคงเหลือภายหลังการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ขางตน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุนสามัญคงเหลือดังกลาวใหแก
นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม ทั้งนี้ ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย จะ
ไดรับการจัดสรรหุนสามัญเปนเศษหุนสามัญจํานวน 40 หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน 100 หุน
5.7

วันและ วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) (ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน
โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ ใหถูก ต องครบถวนและชัด เจนพร อมลง
ลายมื อ ชื่ อ หากผู จ องซื้ อ เป น นิ ติ บุ ค คลจะต อ งลงนามโดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร อ ม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
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ประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง และ/หรือ )กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) ชัยเช็คกับ TSD แลวกรณี
ที่บล.ทําธุรกรรมกับ TSD ผูเยาวยังคงตองใชสําเนาบัครผูปกครองและสําเนาทะเบียนบาน พรอมลง
นามโดยผูปกครอง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง (ที่ยังไม
หมดอายุ) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) (ที่ยังไม
หมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
ก อ นวั น จองซื้ อ พร อ มลงนามรั บ รองสํ า เนาถู ก ต อ งโดยผู มี อํ า นาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตอง
ไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน
1 ป กอนวันจองซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(2)

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อคือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]

(3)

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดย
ชําระเปน (1) เงินสด หรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (2)(3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการชวง วันเดียวกับวันที่จอง
ซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ
เทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชี
ธนาคารที่ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ
นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
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- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผู
จองซื้ อ จะตอ งชํ า ระค า จองซื้ อด ว ยเงิน สด หรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น ผ า นระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
(4)

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย และรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อ
สามารถสอบถามชื่ อและเลขที่บัญ ชีจองซื้อ ไดจ ากผูจัดจํา หน า ยหลักทรั พย ก ารการจัดจํา หนา ยและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละ
รายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(5)

(จ) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) (1)พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค)
(3) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่
รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(6)

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไมไดทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

5.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) (ที่ยังไม
หมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจอง
ซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) (ที่ยังไม
หมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่มอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน (Custodian) เปนผูดําเนินการ
จองซื้อแทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจองซื้อมอบอํานาจใหผูดูแลรักษาผลประโยชน
ดําเนินการจองซื้อแทน พรอมแนบสําเนาเอกสารของผูมอบอํานาจ ทั้งนี้ เอกสารดังกลาวใหเปนไป
ตามประเภทของผูจองซื้อที่ระบุไวขางตน (แลวแตกรณี) โดยเอกสารดังกลาวตองลงนามรับรองสํา
เนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามแทนผูจองซื้อหรือผูดูแลรักษาผลประโยชน (แลวแตกรณี) และ
ประทับตราสําคัญนิติบุคคล (ถามี)
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดย
ชําระเปน (1) เงินสด หรือการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS)หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อวันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่
ติดตอไดไวดานหลัง
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] ผู
จองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบบาทเนต
(BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)

(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) การโอนเงิน
ผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
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ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชี
จองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ
(จ)

(ฉ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับ
จองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมี
สิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

5.7.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน
ยกเวน ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย จะตองทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่ม
เปนเศษจํานวน 40 หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียด
การจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน (ที่ยังไมหมดอายุ) และหรือสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่ยังไมมีบัตร
ประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
และ/หรือ กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวที่มีบัตรประจําตัวประชาชน จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนที่ยังไมหมดอายุ ของผูเยาวและของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเยาวอาศัยอยู พรอมใหผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) (ที่ยังไมหมดอายุ) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือหนังสือแสดงความเปนนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 1 ป
กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม
หมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจอง
ซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) (ที่ยังไม
หมดอายุ) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [•] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ผูจองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดย
ชําระเปน (1) เงินสด หรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) (2) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท
โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้น ๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อวันเดียวกับวันที่
จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทํา
การเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย
บัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [•] ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือ
การโอนเงิน หรือการโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯตอไป
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5.8

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [•] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
ได

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยแตละรายในสวนของตน ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกนักลงทุนสถาบันใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.8.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายบริษัทฯ หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งรายทีเ่ ปนผูรับจองซื้อหุนสามัญ
จากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผาน
ตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจอง
ซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System”
หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อหุนจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการ
โอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สวนที่ 3 หนาที่ 14

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตาม
วิธีการดังกลาวขางตน ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอน
เงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมสี ิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งรายทีเ่ ปนผูรับจองซื้อหุนสามัญ
จากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทุกรายผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อ
ระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14
วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือ
คาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงิน
คาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อ
จะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไร
ก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงิน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อโดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็ค
สวนที่ 3 หนาที่ 15
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คืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซือ้ โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับ
คืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งรายทีเ่ ปนผูรับจองซื้อหุนสามัญ
จากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน
ที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจอง
ซื้อหุนตามเช็คที่สั่งจายคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตอง
ติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที
ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุนหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย และบริษัทฯ และ/
หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัด
จําหนายหุนสามัญ ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญหลักทรัพยทันที
(ข)

กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาวหากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจอง
ซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อ
หุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชี
ในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อและสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14
วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ
ในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืน
นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการ
โอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงิน
จองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสง ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อเปนผลมาจากความไม
ชัดเจนหรือไมครบถวนของชื่อ ที่อยูทผี่ ูจองซื้อตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไม
รับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
สวนที่ 3 หนาที่ 16
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5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรและเขาสูระบบซื้อ
ขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพย
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตาง
กับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวา
จะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งในสามกรณี
ดังตอไปนี้คือ
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อ
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู ในกรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจอง
ซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อนับจากวันปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกัน
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการ
จัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาต
ใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน
(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญ
ออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามชื่อของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัท
ไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผู
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จองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุน
สามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลวบริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผู
จองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน

สวนที่ 3 หนาที่ 18

