บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่น
แนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “KTIS”) จํานวนไมเกิน 957,827,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1.00 บาท คิดเปนรอยละ [] ของจํานวนหุนสามัญที่ออก และเรียกชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังการเสนอ
ขายหุนในครั้งนี้ โดยหุนสามัญที่เสนอขายประกอบดวย หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัทฯ และหุนสามัญเดิมที่
เสนอขายโดย บริษัท ยูที กรุป จํากัด โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1.1 ผูเสนอขายหลักทรัพย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไมเกิน 585,427,000 หุน คิดเปนรอยละ 15.17 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1 บาท

ราคาเสนอขาย

: [] บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: [] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [●]

1.1.2 ผูเสนอขายหลักทรัพย

1.2

: บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

: โดย บริษัท ยูที กรุป จํากัด

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย

: หุนสามัญเดิมของบริษัทฯ

จํานวนที่ออกและเสนอขาย

: ไมเกิน 372,400,000 หุน คิดเปนรอยละ 9.65 ของ
จํานวนหุนสามัญที่ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ภายหลังการเสนอขายหุนในครั้งนี้

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 1 บาท

ราคาเสนอขาย

: [] บาทตอหุน

มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย

: [] บาท

ระยะเวลาจองซื้อ

: วันที่ [●]

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ

สวนที่ 3 หนาที่ 1

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุนสามัญทั้งหมดจํานวนไมเกิน 957,827,000 หุน โดยบริษัทฯ และผูถือหุนเดิมในครั้งนี้ เปนการ
เสนอขายตอประชาชนผาน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนา ย และผูจัดจําหนายและรั บประกั นการจําหนายตามที่ระบุ ไวในข อ 5.2 และเปนการเนอขายต อผูลงทุ นใน
ตางประเทศ ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager) ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนการเสนอขายหุนในเบื้องตนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป

: ประมาณ [●] หุน

เสนอขายตอนักลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศ : ประมาณ [●] หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษทั ฯ

: ประมาณ [●] หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนสามัญตามรายละเอียด
ที่กําหนดไวในขอ 5.6 โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน ปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนในแตละ
ประเภท เปนตน เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
นิยามที่ใชในการพิจารณาประเภทของนักลงทุนมีดังตอไปนี้
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่ระบุไวดานลาง
รวมถึงลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ หรือ ผูมีอุปการคุณไมวา
ทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไดแก ลูกคาที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ บริษัทคูคาผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผู
แนะนําธุรกิจดานการซื้อขายหลักทรัพย และวาณิชธนกิจ หรือผูที่คาดวาจะเปนลูกคาไมวาทางตรงหรือทางออมของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผู
ถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่
เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
บุคคลทั่วไปสามารถจองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตามวิธีที่ระบุไวในขอ
5.7 โดยการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป จะเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.1 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรร
ใหแกตนเอง กรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลักษณะตองหาม ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(1)

ธนาคาพาณิชย
สวนที่ 3 หนาที่ 2

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

(2)

บริษัทเงินทุน

(3)

บริษั ทหลั กทรัพย เพื่ อเป นทรั พย สินของตนเอง หรื อเพื่ อการบริหารกองทุนส วนบุ คคล หรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

(4)

บริษัทเครดิตฟองซิเอร

(5)

บริษัทประกันภัย

(6)

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น

(7)

ธนาคารแหงประเทศไทย

(8)

สถาบันการเงินระหวางประเทศ

(9)

กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน

(10) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(11) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(12) กองทุนรวม
(13) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (12) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซื้อหุนไดตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.2 และในการจัดสรรหุนใหแก
นักลงทุนสถาบันจะอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและผูรับประกันการจําหนายดังกลาว ตามวิธีการที่ระบุ
ไวในขอ 5.6.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง
(1)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ และบริษัทยอย เชน ผูที่มี
ความสัมพันธทางการคา ลูกคา ชาวไร หรือ เจาหนี้การคา เปนตน

(2)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย ตองการชักชวนใหเปนลูกคาหรือผูจัดหา
วัตถุดิบของบริษัทฯ และบริษัทยอย ในอนาคต

(3)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษัทฯ และบริษัทยอย พิจารณาแลววาสามารถใหความชวยเหลือ
บริษัทฯ และบริษทั ยอย ในการประกอบธุรกิจไดทั้งในปจจุบันและอนาคต

(4)

บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย

ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย ดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น โดยผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย สามารถซื้อหุนไดตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3 และในการจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอย จะอยูในดุลยพินิจของ
ผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมาย ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6.3 ทั้งนี้ ไม
รวมถึงการจัดสรรใหแก ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกันตามที่กําหนดใน
สวนที่ 3 หนาที่ 3

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 585,427,000 หุน รวมถึงหุนสามัญเดิมที่เสนอขายโดยผูถือหุนเดิม
จํานวนไมเกิน 372,400,000 หุน ที่เสนอขายในครั้งนี้ จะไดรับสิทธิและผลประโยชนทางกฎหมายเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัทฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ซึ่งบริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาต และเอกสารประกอบตอตลาด
หลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษา
ทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องตนแลวเห็นวา บริษัทฯ มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของ
ตลาดหลักทรัพยฯ วาดวยเรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22
มกราคม 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 2551 เรื่อง
การปรับหลักเกณฑรับหลักทรัพย เพื่อสนับสนุนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในได
ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอย
กวา 1,000 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 25 ของทุนชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไม
นอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทฯ ไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน จะทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติครบถวนตาม
เกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษทั ฯจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยฯ รับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพย
จดทะเบียนต อไป จึ งยั งมี ความไมแ นนอนว าตลาดหลัก ทรัพยฯ จะสั่ งรับหุน สามัญของบริ ษัทฯ เปนหลั กทรัพยจ ด
ทะเบียนหรือไม
1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลั ก ทรัพย แ ห งประเทศไทย เรื่อง การห า มผู บริ หารหรื อผู ถือหุน และผู ที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม) กําหนดให บริษัทฯ
ตองสั่งหามผูมีสวนรวมในการบริหารแลผูถือหุนรายอื่นๆ นําหุนสามัญของตนซึ่งมีจํานวนรวมกันเปนจํานวนรอยละ 55
ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชนแลวเสร็จออกขาย ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนสามัญของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ โดยหลังจากวันที่หุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในครบกําหนด
ระยะเวลา 6 เดือน ผูที่ถูกสั่งหามดังกลาวสามารถทยอยขายหุนสามัญสั่งหามขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ จํานวนรอย
ละ 25 ของจํานวนหุนสามัญทั้งหมดที่ถูกสั่งหามขายดังกลาว และสามารถขายสวนที่เหลือไดเมื่อครบกําหนดระยะเวลา
1 ป
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัทฯ จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะ
กระทํามิได หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนสามัญของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุนสามัญของ
บริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุน
ใหแกผูรับโอน การโอนหุนสามัญจะใชยันกับบริษัทฯ ได ตอเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนสามัญ
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แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนสามัญแลว โดยบริษัทฯ จะลงทะเบียนการ
โอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ
จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน ทั้งนี้ การโอนหุนสามัญที่ซื้อขายในใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแกไข
เพิ่มเติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดมีการพิจารณาจากการสํารวจความตองการซื้อหลักทรัพย (Book
Building) ซึ่งเปนวิธีการสํารวจปริมาณความตองการซื้อหุนสามัญของนักลงทุนสถาบันทั้งในและตางประเทศในแตละ
ระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและ
จํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager) ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.3
โดยชวงราคาที่ใช Book Building อยูที่ระหวางราคา [] บาทตอหุน ทั้งนี้ บริษัทฯ รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย
และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International
Manager) ไดพิจารณา และเห็นชอบรวมกันกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ ในครั้งนี้ที่ราคา [] บาทตอ
หุน โดยไดพิจารณาจากราคาและจํานวนหุนที่นักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา โดยเปนราคาที่จะทําให
บริษัทฯ ไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาทําใหราคาหุนมี
เสถียรภาพในตลาดรองของหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯในครั้งนี้ ที่ราคา [] บาทตอหุน คิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอ
หุน (Price to Earnings Ratio: “P/E”) ประมาณ [] เทา เมื่อคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
ในชวง [] ซึ่งเทากับ [●] บาทตอหุน (คํานวณบนฐานจํานวนหุนภายหลังจากการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนใน
ครั้งนี้ทั้งหมด [●] หุน (Fully Diluted)) อยางไรก็ดี P/E ดังกลาวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยที่ยังมิได
พิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจใน
การลงทุน
3.1

ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
ในการพิจาณาขอมูลทางการเงินของบริษัทจดทะเบียนเพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย
บริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจที่คลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่ง
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดแก
(1)

[●]

(2)

[●]

(3)

[●]

ตารางสรุปขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบเปนอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิตอหุน ณ วันที่ [●] ดังนี้
บริษทั

[●]

ราคาตลาด
(บาทตอหุน)1

อัตราสวนราคาหุนตอกําไร
สุทธิตอหุน (เทา) 2)

[●]

[●]
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[●]
[●]

[●]
[●]
คาเฉลี่ย

[●]
[●]
[●]

ที่มา: SETSMART
หมายเหตุ: (1) ราคาปดตอหุนเฉลี่ย 1 เดือนยอนหลัง ตั้งแตวันที่ [●] ถึงวันที่ [●]
(2) กําไรสุทธิในชวงระยะเวลา 12 เดือนยอนหลัง (เดือน[●] ถึง เดือน[●])

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจองซื้อ
หลักทรัพยและวิธีการจัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา
อุปสรรคหรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกนักลงทุนอยางเปนธรรม และเพื่อใหการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
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
โทรศัพท 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
5.2.2 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท เมยแบงก กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด ชั้น 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6899
โทรสาร 0-2658-6855
5.2.3 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
[]
5.2.4 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager)
[]
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(หากไมไดกลาวถึงผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใน
ตางประเทศ (International Manager) รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือหรือผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager) วา “ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย”)
5.3

เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิม ที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนจํานวนไมเกิน 985,827,000 หุน
ในราคาหุนละ [] บาท ตามสัดสวนการจัดสรรตามที่ปรากฎในขอ 1 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลง
ยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้
รายละเอียดใหเปนไปตามสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement)
ผู จัด การการจั ดจํ า หน า ยและรั บประกั น การจํ า หน า ยมี สิท ธิ ยกเลิ ก การจํ า หน า ยหุ น สามั ญ ในครั้ งนี้ เมื่ อ เกิ ด
เหตุ ก ารณต างๆ ตามที่ กํ า หนดไว ใ นสัญ ญาแต งตั้ งผู จั ดจํา หน า ยและรั บประกั น การจํา หน า ย (Underwriting
Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก)

เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) กับผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ (International Manager)

(ข)

เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษัทฯที่
อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายในครั้งนี้ หรือ

(ค)

เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (Underwriting Agreement) หรือ
สัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)

ทั้งนี้รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนสามัญและการจัดจําหนายหุนสามัญดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement)
ในกรณีที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหนายหุนในครั้ง
นี้จากเหตุในขอ (ก) – (ค) ขางตน หรือเหตุอื่นที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
(Underwriting Agreement) และสัญญาซื้อขายหุน (Purchase Agreement) ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายและผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้ง
จํานวนใหแกผูจองซื้อแตละรายที่จองซื้อหุนสามัญในสวนของตน ตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
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บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงจายคาตอบแทนในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) รวมเปนเงินทั้งสิ้น [] บาท โดย
จะชําระใหภายใน 7 วันทําการ หลังจากวันที่บริษัทฯ ไดรับเงินคาจองซื้อจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยครบถวน
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ

5.4

(1) ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ
หุนสามัญจํานวนไมเกิน 585,427,000 หุนในราคาหุนละ [] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

(2) ประมาณการจํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัท ยูที กรุป จํากัด จะไดรับ
หุนสามัญจํานวนไมเกิน 372,400,000 หุนในราคาหุนละ [] บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัท ยูที กรุป จํากัด จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัท ยูที กรุป จํากัด จะไดรับตอหุน

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 1
ประมาณคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯ
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน2
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ 3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ยูที กรุป จํากัด
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญ
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาใชจายอื่นๆ 3
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

หมายเหตุ :

1
2
3

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
คาใชจายอืน่ ๆ รวมถึง คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติ ดต อขอรั บหนั งสื อชี้ ชวนและใบจองซื้ อหุน สามัญ ได ที่สํา นั กงานของผูจั ดการการจัดจํ า หนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดต อขอรั บหนั งสื อชี้ ชวนและใบจองซื้ อหุน สามัญ ได ที่สํา นั กงานของผูจั ดการการจัดจํ า หนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผล
บังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อ
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ สามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือ
ชี้ชวนซึ่ งมีข อมู ลไม แตกต างจากหนังสือชี้ช วนที่ ยื่น ตอสํ านั กงานคณะกรรมการกํ ากั บหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย (“สํานักงาน ก.ล.ต.”) จากเว็บไซตของสํานักงาน 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 ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
นอกจากนี้ การจัดสรรหุนสามัญโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะอยูภายใตเกณฑดังนี้
1. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหุนที่รวมจัด
จําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง หรือของผูจัด
จําหนายหุนที่รวมจัดจําหนาย และผูที่เกี่ยวของ รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯ ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยให
เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด รวมทั้งจะไมจัดสรรหุนใหกับบริษัท
ยอยของบริษัทฯ ดวย ทั้งนี้เปนไปตามรายละเอียดที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่
ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552
(รวมทั้งที่ไดมีการแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง
การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม)
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2. ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลยพินิจเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เชน อาจพิจารณาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปเพิ่มเติม หาก
พิจารณาแลวเห็นวามีหุนสามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนของนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ เพื่อใหการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปดรับจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อในแตละประเภท ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการจองซื้อหุนสามัญสําหรับผูจองซื้อประเภทใดประเภท
หนึ่ง หรือเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เชน หากพบวามีหุน
สามัญเหลือจากการจัดสรรในสวนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ แตมีผูสนใจจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนที่
จะจัดสรรสําหรับสวนของบุคคลทั่วไป หรือนักลงทุนสถาบัน เปนตน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกลาวจะอยู
ภายใตดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตเพียงผูเดียว โดยปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ ที่เ กี่ ยวข อง และจะมี ก ารแจ งข า วให นั ก ลงทุ น ที่ เกี่ ยวข อ งได ท ราบโดยทั่ วกั น ทางสื่ อต า งๆ ที่
เหมาะสมตอไป
4. การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่อง การ
กระจายการถื อหุ นรายย อยภายใต ข อบั งคั บ เรื่ อง การรั บหุ น สามั ญ หรื อหุน บุ ริ ม สิ ทธิ เป น หลัก ทรั พย จ ด
ทะเบียน 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 [] หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน [] หุน
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5.6.4 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูลงทุนในตางประเทศ
บริษัทฯ และผูถือหุนเดิมที่ขายหุนในครั้งนี้ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายในตางประเทศ (International Manager) ในการนําหุนจํานวน [] หุน จัดจําหนายใหผูลงทุนใน
ตางประเทศ ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในตางประเทศ
(International Manager)
5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญ

5.7.1 สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน [] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [] หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง 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:
หมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทางที่ยังไม

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 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) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
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ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจอง
ซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ
คือตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ให
ขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้ อ จะต อ งชํ า ระค า จองซื้ อด ว ยเงิ น 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

(ง)

ผูจ องซื้ อที่ชํ า ระเงิน ค าจองซื้ อด วยการโอนเงิน การโอนเงิน ผ านระบบการโอนอัตโนมั ติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 กําหนด ซึ่งผู
จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะ
จองซื้อ โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละรายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื้อ
เจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
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(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

5.7.2 สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน [] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [] หุน โดยผูจอง
ซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก
ผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 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) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจอง
ซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 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 [●] และ
วันที่ [●]

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้

สวนที่ 3 หนาที่ 13

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

- หากทําการจองซื้อในวันที่ [] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน หรือการโอนเงินผาน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดย
เช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายในระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บ
เงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงิน
คาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล
และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
 หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [●] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้ อ จะต องชํ า ระค า จองซื้ อด ว ยเงิ นสด หรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น ผ านระบบบาทเนต
(BAHTNET) เทานั้น
ทั้งนี้การโอนเงินผานระบบบาทเนต ผูจองซื้อตองรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนและหรือคาธรรมเนียม
อื่นใดที่เกิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทั้งหมด (จํานวนเงินที่ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ไดรับตองเทากับยอดจองซื้อเต็มจํานวน)
(ง)

ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยการโอนเงิน การโอนเงินผานระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่งจายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อ
สามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนใหกับบริษัทฯ

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระคาจองซื้อหุนสามัญ มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น.
ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ) ได

5.7.3 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จะตองปฏิบัติตามวิธกี ารดังตอไปนี้
(ก)

ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน [] หุน และจะตองเพิ่มเปนทวีคูณของ [] หุน ยกเวน ผู
จองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 1 ราย จะตองทําการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มเปนเศษ
จํานวน [] หุน ซึ่งเปนจํานวนทวีคูณไมเต็มจํานวน [] หุน โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจอง
ซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลง

สวนที่ 3 หนาที่ 14

บริษัท เกษตรไทย อินเตอรเนชั่นแนล ชูการ คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

นามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ 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
- 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) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว ตองไดรับการรับรอง
ลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดยเจาหนาที่ของสถานทูตไทยหรือสถานกงสุล
ไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวไดจัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจอง
ซื้อ และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข)

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

(ค)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ [●] เวลา 9:00 น. – 16:00 น. หรือกอนเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] ผู
จองซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปน (1) เงินสดหรือการโอนเงิน (2) การโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) (3) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่ภายใน
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ระยะเวลาการจองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการเทานั้น ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ให
ขีดครอมสั่งจายบัญชีธนาคารที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล และหมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง
- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ [] หรือ เวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] ผู
จองซื้ อ จะต อ งชํ า ระค า จองซื้ อ ด ว ยเงิ น สดหรื อ การโอนเงิ น หรื อ การโอนเงิ น ผ า นระบบการโอน
อัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS)
จะกระทํ า ได เ ฉพาะผู จ องซื้ อ ที่ ไ ด เ ป ด บั ญ ชี เ พื่ อ ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย กั บ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

5.8

(ง)

ผูจ องซื้ อที่ชํ า ระเงิน ค าจองซื้ อด วยการโอนเงิน การโอนเงิ น ผ านระบบการโอนอัตโนมั ติ (Automatic
Transfer System หรือ ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหโอนเงินคาจองซื้อ หรือขีดครอมและสั่ง
จายเช็ค เขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 กําหนด ซึ่งผูจองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อไดจากผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนใหกับบริษัทฯ ตอไป

(จ)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) หรือหลักฐานที่แสดงวามีการชําระคา
จองซื้อหุน มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. – 16:00 น. ของวันที่ [●] และวันที่ [●] โดยใน
การจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญ
ใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)

ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (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
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ในกรณีที่การจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายบริษัทฯ หรือผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญผานตน โดยไมมี
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบจองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชี
ธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะ
เปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตาง
ธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่
ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ
อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนทุกรายผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ ตามที่ผูจองซื้อระบุไวในใบ
จองซื้อ กลาวคือ การโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะเปนผูรับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินหรือคาธรรมเนียมการ
เรียกเก็บเช็คตางสํานักหักบัญชีหรือเช็คตางธนาคาร (ถามี) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับ
จากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดีไม
วาในกรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
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(หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผู
จองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
ทั้งนี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสงเช็ค ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวนตามได
ระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากการที่ไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คที่
จายคาจองซื้อหุน หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ในสวนของตนแตละราย ซึ่งเปนผูรับจองซื้อหุนสามัญจากผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรหุนสามัญ อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คที่สั่ง
จายคาจองซื้อหุนได หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับ
ดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งเปนผูรับจองซื้อ ภายใน 30 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
5.9.4 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุนหลักทรัพย
(ก)

ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทฯ และ/หรือ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนสามัญและจัดจําหนายหุน
สามัญ ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญทันที

(ข)

กรณีที่เกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย
หรือไมสามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อจะตองแจงความประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยซึ่งเปนผูรับจองซื้อตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือ (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนสามัญจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการ
คืนเงินคาจองซื้อ โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อรายนั้นๆ ตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อกรณีผูจองซื้อชําระดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ
หรื อ จ า ยเป น เช็ ค ขี ดคร อ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ตามชื่ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้ อ และส ง ทางไปรษณี ย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หรือนับ
แตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับจัดสรรใหแก
ผูจองซื้อภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงิน
ดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญคืนนับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตนอยางไรก็ดีไมวากรณีใดๆ หากไดมีการโอนเงินคาจองซื้อเขา
บัญชีธนาคารของผูจองซื้อผานระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
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System” หรือ “ATS”) หรือสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูจองซื้อ หรือการสูญหายในการจัดสง ซึ่ง
ไมใชความผิดของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เชน ขอมูลชื่อ ที่อยู ของผูจองซื้อไมชัดเจนหรือไมครบถวน
ตามไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอใหนําหุนสามัญที่ตนไดรับการจัดสรรเขาสูระบบซื้อขาย
แบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในไดทันทีที่อนุญาตให
หุนสามัญของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับ
ใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
คือ
(1)

ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อ
มีบัญชีซื้อขายหลัก ทรัพยอยู ในกรณี นี้ บริษัทฯ จะดํา เนินการนําหุนสามัญที่ไดรั บจัดสรรฝากไวกั บ
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึก
ยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจอง
ซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุน
สามั ญ ที่ ไ ด รั บ การจั ด สรรในได ทั น ที ที่ อ นุ ญ าตให หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ ทํ า การซื้ อ ขายได ใ นตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (1) นี้ ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลวบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน

(2)

ในกรณี ที่ ผู จ องซื้ อ ไม ป ระสงค จ ะขอรั บ ใบหุ น แต ป ระสงค จ ะใช บ ริ ก ารของศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(Scripless System) โดยผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนย
รับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน
นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในได และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย
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สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุน
สามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทฯ โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อ
ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อ
ที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในได จนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะ
ไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายใน

ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุนในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (2) ใหแกผูจองซื้อแทน

สวนที่ 3 หนาที่ 20

