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1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
1.1.1 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชัน่
จํากัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ

จํานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

:

ไม่เกินจํานวน 585,427,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 15.17 ของ
จํ า นวนหุ้ น สามัญ ที่อ อกและเรีย กชํ า ระแล้ ว ของบริษัท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

:

1 บาท

ราคาทีเ่ สนอขาย

:

10 บาทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย :

5,854,270,000 บาท

ระยะเวลาจองซือ้

:

วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2557

1.1.2 ผูเ้ สนอขายหลักทรัพย์

:

บริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด

ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย

:

หุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ

จํานวนทีอ่ อกและเสนอขาย

:

ไม่เกินจํานวน 372,400,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 9.65 ของ
จํ า นวนหุ้ น สามัญ ที่อ อกและเรีย กชํ า ระแล้ ว ของบริษัท ฯ
ภายหลังการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ

:

1 บาท

ราคาทีเ่ สนอขาย

:

10 บาทต่อหุน้

มูลค่ารวมของหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย :

3,724,000,000 บาท

ระยะเวลาจองซือ้

วันที่ 21 - 23 เมษายน พ.ศ. 2557

:

ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2557 ได้มมี ติอนุ มตั มิ อบหมายให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ หรือบุคคลทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการบริษทั ฯ มีอาํ นาจพิจารณากําหนดเงือ่ นไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเพื่อเสนอขายให้กบั ประชาชน เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย
เงื่อนไข จํานวนและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทัง้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็ นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตัง้ ผู้จดั จําหน่ ายและผู้รบั ประกันการจัด
จําหน่ าย การจัดเตรียมคําขอและเอกสารประกอบต่างๆ เพื่อยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง และการเข้าทําสัญญาอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดําเนินการดังกล่าว
1.2

สัดส่วนการเสนอขายหลักทรัพย์
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การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทัง้ หมดจํานวนไม่เกิน 957,827,000 หุน้ โดยบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ เดิมในครัง้ นี้
เป็ นการเสนอขายผ่านผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 โดยจัดสรรตามดุลยพินิจของผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ โดยมีสดั ส่วนการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนเป็ นดังนี้
1) เสนอขายต่อบุคคลทัวไป
่

ประมาณ

404,600,000

หุน้

2) เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน

ประมาณ

160,000,000

หุน้

3) เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ

ประมาณ

185,000,000

หุน้

4) เสนอขายต่อกลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงค์โปร์

ประมาณ

208,227,000

หุน้

กลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงค์โปร หมายถึง (1) บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด (2) บริษทั คิงวันอินดัสตรี จํากัด (3)
นายฉัว่ คิม ฮัว้ (4) นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ (5) บริษทั ไซเล็ม อินเวสเม้นท์ส จํากัด (6) บริษทั ซิโนแท็คกรุ๊ป จํากัด และ (7)
บริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด
ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วมขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรร
ให้แก่นักลงทุนประเภท 1) 2) และ 3) หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นสามัญ โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ เช่น
ปริม าณความต้อ งการซื้อ หุ้น สามัญ ของนัก ลงทุ น ในแต่ ล ะประเภทเพื่อ ให้ก ารเสนอขายหลัก ทรัพ ย์ใ นครัง้ นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
นิ ยามที่ใช้ในการพิ จารณาประเภทของนักลงทุนมีดงั ต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทัวไปรวมถึ
่
งผูม้ อี ุปการคุณทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจ
ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมกับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เช่น ลูกค้าที่ทําการซื้อขาย
หลักทรัพย์ลูกค้าด้านวาณิชธนกิจ บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คําปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจทัง้ ทีเ่ คย
ติดต่อในอดีตติดต่อในปจั จุบนั และผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อในอนาคตหรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผูจ้ ดั จําหน่าย
หลักทรัพย์ และ/หรือ ธุรกิจอื่นๆ ในเครือของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เป็ นต้น ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงนักลงทุนสถาบันตามคํา
จํากัดความข้างล่างและไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อ ย และผู้ท่ีเกี่ย วข้อ งของผู้จ ดั จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ตามที่กํา หนดในประกาศคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุ น ที่ ทธ.
70/2552 เรือ่ ง หลักเกณฑ์เงือ่ นไขและวิธกี ารในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2552 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
บุคคลทัวไปสามารถจองซื
่
อ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 5.7.1 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่บุคคลทัวไป
่ จะอยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.6.1 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี ํานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั
ย่อย และผู้ท่เี กี่ยวข้องของ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย หรือผูร้ ่วมจัดจําหน่ าย ตลอดจนกองทุนรวมซึ่งมีลกั ษณะต้องห้าม
ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัด
จําหน่ายหลักทรัพย์ ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
1. ธนาคารพาณิชย์
2. บริษทั เงินทุน
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3. บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเองหรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วนบุคคลหรือเพื่อการ
จัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
4. บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
5. บริษทั ประกันภัย
6. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือนิติบุคคลอื่นที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัดตัง้ ขึน้
7. ธนาคารแห่งประเทศไทย
8. สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
9. กองทุนเพือ่ การฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
10. กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
11. กองทุนสํารองเลีย้ งชีพ
12. กองทุนรวม
13. ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
นักลงทุนสถาบันดังกล่าวจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 เท่านัน้
โดยนักลงทุนสถาบันสามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.7.2 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนสถาบันจะอยูใ่ น
ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วมดังกล่าว ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.6.2
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ หมายถึง
1. พนักงานของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
2. บุ ค คลธรรมดา และ/หรือ นิ ติ บุ ค คลที่ม ีค วามสัม พัน ธ์ อ ัน ดีก ับ บริษัท ฯ และบริษัท ย่ อ ย เช่ น ผู้ ท่ี ม ี
ความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า เจ้าหนี้การค้า หรือชาวไร่ออ้ ย เป็ นต้น
3. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย ต้องการชักชวนให้เป็ นลูกค้า หรือผู้จดั หา
วัตถุดบิ ของบริษทั ฯ ในอนาคต
4. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลที่บริษทั ฯ และบริษทั ย่อย พิจารณาแล้วว่าสามารถให้ความช่วยเหลือ
บริษทั ฯ และบริษทั ย่อยในการประกอบธุรกิจได้ทงั ้ ในปจั จุบนั และอนาคต
5. บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิตบิ ุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย
ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยจะต้องจองซือ้ หุน้ ผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยสามารถซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี ารทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.7.3 โดยการจัดสรรหุน้ ให้แก่ผู้
มีอุปการคุณของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย จะอยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการ
บริษทั ฯ ได้มอบหมาย ตามวิธกี ารที่ระบุไว้ในข้อ 5.6.3 ทัง้ นี้ ไม่รวมถึงการจัดสรรให้แก่ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้ม ี
อํานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ ่เี กี่ยวข้องกันตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551
เรือ่ งการจอง การจัดจําหน่าย และการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไข
เพิม่ เติม)
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1.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น

หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขาย จํานวนไม่เกิน 585,427,000 หุน้ ในครัง้ นี้ และหุน้ สามัญเดิมทีเ่ สนอ
ขายโดยผูถ้ อื หุน้ เดิม จํานวนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้จะได้รบั สิทธิและผลประโยชน์ทางกฎหมายเท่า
เทียมกับหุน้ สามัญเดิมของบริษทั ฯ ทุกประการ
1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

บริษทั ฯ จะนําหุน้ สามัญทีจ่ าํ หน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ไปจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึง่ บริษทั ฯ จะเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้ ก่อนทีจ่ ะได้รบั ทราบผลการพิจารณา
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในการรับหุน้ สามัญของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ย่นื คํา
ขออนุญาตและเอกสารประกอบต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") แล้วตามเกณฑ์รบั หลักทรัพย์
ด้วยเกณฑ์กําไร (profit test) เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ให้พจิ ารณารับหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ เป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียน และบริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินได้พจิ ารณา
คุณสมบัติของบริษัทฯ ในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า บริษัทฯ มีคุณสมบัติค รบถ้วนตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย เรื่อง การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.
2544 (รวมทัง้ ทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม) และตามหนังสือเวียนที่ บจ.(ว) 10/2551 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 เรื่อง การ
ปรับหลักเกณฑ์รบั หลักทรัพย์ เพื่อสนับสนุ นการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีจ่ ะสามารถเข้าจดทะเบียนได้ยกเว้น
คุณสมบัตติ ามข้อ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุน้ ให้แก่นกั ลงทุนรายย่อยซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยไม่
น้อยกว่า 1,000 รายและถือหุน้ รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของทุนชําระแล้ว ในกรณีทม่ี ที ุนชําระแล้วเฉพาะหุน้ สามัญ
ไม่น้อยกว่า 3,000 ล้านบาท และผูถ้ อื หุน้ ดังกล่าวแต่ละรายต้องถือหุน้ ไม่น้อยกว่า 1 หน่วยการซือ้ ขาย ซึง่ เมื่อบริษทั ฯ ได้
จําหน่ ายหุน้ สามัญในครัง้ นี้แล้วจะทําให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามเกณฑ์การกระจายหุน้ รายย่อย โดยบริษทั ฯ จะ
ดําเนินการให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุน้ ของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป
1.5

ข้อมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื่อง การห้า มผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นและผู้ท่ี
เกี่ยวข้องขายหุน้ และหลักทรัพย์ภายในระยะเวลาทีก่ ําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) กําหนดให้บริษทั ฯ ต้องสังห้
่ ามผูม้ สี ่วนร่วมในการบริหาร และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ รายอื่นๆ นํ าหุน้ ของตนซึ่งมี
จํานวนรวมกันเป็ นจํานวนร้อยละ 55 ของทุนชําระแล้วหลังการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้วเสร็จออกขายภายใน
ระยะเวลา 1 ปี นับแต่วนั ทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ เริม่ ทําการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยหลังจากวันทีห่ ุน้ ของบริษทั ฯ ทํา
การซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครบกําหนดระยะเวลา 6 เดือน ผูท้ ถ่ี ูกสังห้
่ ามดังกล่าวสามารถทยอยขายหุน้ สังห้
่ ามขาย
ได้ในจํานวนร้อยละ 25 ของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดทีถ่ ูกสังห้
่ ามขายดังกล่าว และสามารถขายส่วนทีเ่ หลือได้เมื่อครบกําหนด
ระยะเวลา 1 ปี
2.

ข้อจํากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

หุน้ สามัญของบริษทั ฯ สามารถโอนกันได้อย่างโดยเสรีโดยไม่มขี อ้ จํากัด อย่างไรก็ดี หุ้นที่ถอื โดยคนต่างด้าว
ในขณะใดขณะหนึ่งต้องมีจาํ นวนรวมกันไม่เกินกว่าร้อยละ 49 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ การ
โอนหุน้ รายใดทีจ่ ะทําให้อตั ราส่วนการถือหุน้ ของคนต่างด้าวของบริษทั ฯ เกินอัตราส่วนข้างต้น บริษทั ฯ มีสทิ ธิปฏิเสธการ
โอนหุน้ ของบริษทั รายนัน้ ได้
การโอนหุน้ สามัญของบริษทั ฯ จะสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนลงลายมือชื่อของผูโ้ อน
กับผูร้ บั โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอนการโอนหุน้ สามัญจะใช้ยนื ยันกับบริษทั ฯ ได้ต่อเมื่อบริษทั ฯ ได้รบั คําร้องขอให้
ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญแล้วแต่จะใช้ยนื ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อบริษทั ฯ ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ สามัญแล้ว โดย
บริษทั ฯ จะลงทะเบียนการโอนหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ได้รบั การร้องขอนัน้ หรือหากบริษทั ฯ เห็นว่าการโอนหุน้ นัน้ ไม่
ส่วนที่ 3 หน้า 4

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ถูกต้องสมบูรณ์บริษทั ฯ จะแจ้งแก่ผยู้ ่นื คําร้องขอภายใน 7 วัน ทัง้ นี้ การโอนหุน้ สามัญทีซ่ อ้ื ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้
เป็ นไปตามกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
2535 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้ เป็ นการกําหนดราคาแบบราคาเดียว

ทัง้ นี้ อัตราส่วนราคาหุน้ ต่อกําไรสุทธิต่อหุน้ (Price to Earnings Ratio: “P/E”) การเสนอขายหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ในครัง้ นี้ ทีร่ าคา 10 บาทต่อหุน้ คิดเป็ น P/E ประมาณ 30.54 เท่า ซึง่ คํานวณจากกําไรสุทธิของบริษทั ฯ สําหรับ
ปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งเท่ากับ 1,263.8 ล้านบาท และคํานวณบนฐานจํานวนหุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ทีอ่ อกและชําระแล้วภายหลังจากการเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนในครัง้ นี้จํานวน 3,860,000,000 หุน้ โดย
P/E ของผูป้ ระกอบการอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันทีจ่ ดทะเบียนอยูใ่ นตลาดหลักทรัพย์ในช่วงระยะเวลา 6 เดือนระหว่าง
วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2556 ถึง 8 เมษายน พ.ศ. 2557 ทีใ่ ช้ในการพิจารณาเสนอขายหลักทรัพย์มดี งั ต่อไปนี้
3.1

ข้อมูลทางการเงิ นเพื่อประกอบการประเมิ นราคาหุ้นที่เสนอขาย
ตลาดรองที่จด
ทะเบียน/หมวดธุรกิ จ

P/E เฉลี่ย

ดําเนินธุรกิจผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายอย่าง
ครบวงจรนอกจากนี้ยงั ดําเนินธุรกิจผลิตไฟฟ้า เอ
ทานอล และให้บริการด้านเครื่องจักรกลการเกษตร

SET/หมวดเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

8.52

บริษทั นํ้าตาลขอนแก่น ผูผ้ ลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทรายรวมถึงธุรกิจ
จํากัด (มหาชน)
เกีย่ วเนื่องจากกระบวนการผลิตนํ้าตาลทราย ได้แก่
เอทานอล ปุ๋ยชีวภาพ และโรงไฟฟ้า

SET/หมวดเกษตรและ
อุตสาหกรรมอาหาร

11.76

ค่าเฉลีย่

10.14

บริ ษทั
บริษทั นํ้าตาลครบุร ี
จํากัด (มหาชน)

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

(เท่า)

ที่มา: SETSMART

อย่างไรก็ดี P/E ดังกล่าวคํานวณจากฐานะทางการเงินในอดีต โดยทีย่ งั มิได้พจิ ารณาถึงผลการดําเนินงานใน
อนาคต ซึง่ เป็ นปจั จัยสําคัญปจั จัยหนึ่งทีน่ กั ลงทุนควรพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
- ไม่ม ี -

5.

การจองการจําหน่ ายและการจัดสรร

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วมขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจองซื้อหลักทรัพย์ และวิธกี าร
จัดสรรหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือชีช้ วนฉบับนี้ตามความเหมาะสมในกรณีทเ่ี กิดปญั หาอุปสรรคหรือข้อจํากัดในการ
ดํา เนิ น การ ทัง้ นี้ เพื่ออํา นวยความสะดวกให้แ ก่นัก ลงทุน อย่า งเป็ น ธรรม และเพื่อ ให้ก ารเสนอขายหุ้น ครัง้ นี้ ป ระสบ
ความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในครัง้ นี้เสนอขายโดยผ่านผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพยตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
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5.2

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์

5.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม
บริษทั หลักทรัพย์ เคที ซีมโิ ก้ จํากัด
287 อาคารลิเบอร์ตส้ี แควร์ ชัน้ 16
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1702

5.2.2

ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6899
โทรสาร 0-2658-6855

5.2.3

ผูจ้ ดั จําหน่ าย และรับประกันการจําหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน)
ลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชัน้ 17
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2659-3456
โทรสาร 0-2659-3397

5.2.4

ตัวแทนจําหน่ ายหลักทรัพย์ (Selling Agent)
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 400/22 ชัน้ 19 อาคารธนาคารกสิกรไทย ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099

5.2.5

ตัวแทนจําหน่ ายหลักทรัพย์ (Selling Agent)
บริษทั หลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 75 สาธรซิตท้ี าวเวอร์ สาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ
ส่วนที่ 3 หน้า 6

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-22851888 0-22851666 โทรสาร 0-22851900
5.3

เงื่อนไขและค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์

บริษทั ฯ ได้ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ าํ เนินการจัดจําหน่ายหุน้
สามัญของบริษทั ฯ ซึ่งจะเสนอขายต่อประชาชนทัวไปจํ
่ านวนไม่เกิน 957,827,000 หุ้น ในราคาหุน้ ละ 10 บาท ตาม
เงือ่ นไขในการจัดจําหน่ายแบบไม่รบั ประกันการจําหน่าย (Best Effort) ทัง้ นี้ รายละเอียดให้เป็ นไปตามสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั
จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
ผู้จ ดั จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ต ามข้อ 5.2.1 และ 5.2.2 มีส ิท ธิย กเลิก การจํา หน่ า ยหุ้น สามัญ ในครัง้ นี้ เมื่อ เกิด
เหตุการณ์ต่างๆ ตามทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)
ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) เมื่อบริษทั ฯ ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขใดๆ ทีก่ ําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกัน
การจําหน่าย (Underwriting Agreement)
(ข) เมื่อเกิดเหตุ สุดวิสยั การเปลี่ยนแปลงอย่า งมีนัยสําคัญ ทางด้านการเงินเศรษฐกิจหรือการเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศหรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงานของบริษทั ฯ ทีอ่ าจมีผลกระทบ
ต่อการจัดจําหน่ายในครัง้ นี้หรือ
(ค)

เมือ่ มีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement)

(ง) เมือ่ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ไม่สามารถจัดจําหน่ายหุน้ สามัญของบริษทั ฯ มากเพียง
พอทีจ่ ะทําให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตกิ ารกระจายการการถือหุน้ รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การรับหุน้ สามัญหรือหุน้ บุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 หมวดที่ 2 คุณสมบัตขิ องผูย้ ่นื คําขอ ข้อ 5
ครบถ้วน ซึง่ บริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ 20.0 ของทุน
จดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้
(จ) เมื่อมีเหตุทท่ี ําให้สาํ นักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สํานักงาน ก.ล.ต.")
หรือหน่วยงานราชการสังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุน้ และการจัดจําหน่ ายหุ้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็ นไป
ตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จําหน่ ายและรับประกันการจําหน่ าย (Underwriting
Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจําหน่ายหุน้ ในครัง้ นี้จากเหตุในข้อ (ก) – (ง)
ข้างต้นหรือเหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ทัง้ จํานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซือ้ หุน้
สามัญในส่วนของตนตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.9
5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ

ส่วนที่ 3 หน้า 7

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

บริษทั ฯ ตกลงจ่ายค่าตอบแทนในการจัดจําหน่ ายให้แก่ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 (ไม่รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ) รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 98,792,000 บาท โดยจะชําระให้ภายใน 7 วัน ทําการหลังจากวันทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั เงิน
ค่าจองซือ้ จากผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ครบถ้วน
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

5.3.3

ประมาณการจํานวนเงิ นค่าหุ้นสามัญที่บริ ษทั ฯ จะได้รบั
(1) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
หุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 585,427,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท
หักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั

5,854,270,000

บาท

71,219,024

บาท

5,783,050,976

บาท

9.88

บาท

3,724,000,000

บาท

54,219,200

บาท

3,669,780,800

บาท

9.85

บาท

จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั ต่อหุน้
(2) ประมาณการจํานวนเงินค่าหุน้ สามัญที่ บริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด จะได้รบั
หุน้ สามัญจํานวนไม่เกิน 372,400,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 10 บาท
หักค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหุน้ สามัญ
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด จะได้รบั
จํานวนเงินค่าหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด จะได้รบั ต่อหุน้
5.4

ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์/1
(1) ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมในการขอนุญาตให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชําระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วนใบจองซือ้ หุน้ และเอกสารอื่นๆประมาณ
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ/2
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

0 บาท
30,000 บาท
4,979,155 บาท
2,106,918 บาท
300,000 บาท
60,352,000 บาท
1,150,951 บาท
2,300,000 บาท
71,219,024 บาท

(2) ประมาณค่าใช้จา่ ยในการเสนอขายหลักทรัพย์ของ บริษทั ยูที กรุป๊ จํากัด ทีข่ ายหุน้ ในครัง้ นี้
ค่าธรรมเนียมในการขอนุญาตให้รบั หลักทรัพย์เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ สามัญ
ค่าธรรมเนียมการจัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ/2
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้ น

30,000
2,949,200
38,440,000
12,800,000
54,219,200

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

หมายเหตุ : /1 ค่าใช้จา่ ยข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
/2

5.5

ค่าใช้จา่ ยอื่นๆ รวมถึงค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน ค่าทีป่ รึกษากฎหมาย ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ เป็ นต้น

วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สําหรับบุคคลทัวไป
่
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
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สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
สําหรับผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ใน
ข้อ 5.2. ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
สําหรับกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้
ในข้อ 5.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตัง้ แต่วนั ทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลบังคับใช้จนถึงวันสิน้ สุดการจองซือ้
ทัง้ นี้บุคคลทัวไป
่ นักลงทุนสถาบัน ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ และกลุ่มผู้ถอื หุ้นสิงคโปร์ สามารถดาวน์ โหลด
(Download) หนังสือชีช้ วนซึง่ มีขอ้ มูลไม่แตกต่างจากหนังสือชีช้ วนทีย่ ่นื ต่อสํานักงาน ก.ล.ต. จากเว็บไซต์ของสํานักงาน
ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th เพือ่ ศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนครัง้ นี้ได้ก่อนทําการจองซือ้ หุน้ สามัญ
5.6

วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์

การจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุนทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้แบ่งเป็ นการจัดสรร 4 ส่วนตามรายละเอียดในข้อ 1.2 ได้แก่ (1)
บุคคลทัวไป
่
(2) นักลงทุนสถาบัน (3) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ และ (4) กลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงค์โปร์ ผ่านผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ายร่วม และผูจ้ ดั จําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 โดยการจัดสรรหุน้ จะอยูภ่ ายใต้เกณฑ์ดงั นี้
1. ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม และผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว จะไม่จดั สรรหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายให้แก่
ตนเองผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ ทีร่ ว่ มจัดจําหน่าย ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี าํ นาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง
หรือของผูจ้ ดั จําหน่ายหุน้ ทีร่ ว่ มจัดจําหน่าย และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม
และผูจ้ ดั จําหน่ายถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯ ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้เว้นแต่เป็ น
การจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือจากการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทัง้ หมด รวมทัง้ จะไม่จดั สรรหุน้ ให้กบั บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ด้วย ทัง้ นี้
เป็ นไปตามรายละเอียดทีก่ ําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีท่ ธ. 70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงือ่ นไขและ
วิธกี ารในการจัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2552 (รวมทัง้ ทีไ่ ด้มกี ารแก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจองการจัดจําหน่ายและการจัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ฉบับลง
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
2. ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วมขอสงวนสิทธิทจ่ี ะใช้ดุลยพินิจเปลีย่ นแปลงจํานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่นัก
ลงทุนในแต่ละประเภท เช่น อาจพิจารณาจัดสรรให้แก่บุคคลทัวไปเพิ
่
ม่ เติมหากพิจารณาแล้วเห็นว่ามีหุน้ สามัญเหลือจาก
การจัดสรรในส่วนของนักลงทุนสถาบันเป็ นต้นทัง้ นี้เพือ่ ให้การเสนอขายหุน้ สามัญครัง้ นี้ประสบความสําเร็จ
3. ภายหลังจากการปิดรับจองซือ้ หุน้ สามัญสําหรับผูจ้ องซือ้ ในแต่ละประเภทผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตาม
ข้อ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน้ สามัญที่จดั สรรให้แก่นักลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น หากพบว่ามี
หุน้ สามัญเหลือจากการจัดสรรในส่วนผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ แต่มผี สู้ นใจจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนทีจ่ ะจัดสรร
สํา หรับส่วนของบุค คลทัวไปหรื
่
อนักลงทุนสถาบัน เป็ น ต้น ทัง้ นี้ การดํา เนิ น การดังกล่า วจะอยู่ภายใต้ดุลยพินิ จ ของ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายร่วมแต่เพียงผู้เดียว โดยปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ท่เี กี่ยวข้องและจะมีการแจ้งข่าวให้นักลงทุนที่
เกีย่ วข้องได้ทราบโดยทัวกั
่ นทางสือ่ ต่างๆ ทีเ่ หมาะสมต่อไป
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4. การจัดสรรหุน้ สามัญในครัง้ นี้เป็ นการปฏิบตั เิ พื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัตทิ ก่ี ําหนดตามข้อ 5 (3) เรื่อง
การกระจายการถือหุ้นรายย่อยภายใต้ขอ้ บังคับตลาดหลักทรัพย์เรื่องการรับหุน้ สามัญหรือหุ้นบุรมิ สิทธิเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2544 (รวมทัง้ ทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
5.6.1

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่บคุ คลทัวไป
่

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่บุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลยพินิจของผู้จดั การการจัดจําหน่ ายร่วม หรือผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยจะจัดสรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณ ผูท้ เ่ี ป็ นลูกค้า หรือคาดว่าจะเป็ นลูกค้าของผูจ้ ดั การการจัด
จําหน่ ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ดงั กล่าว หรือผูม้ คี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจก่อน จึงจัดสรรแก่บุคคลอื่นๆ ต่อไป
โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคล
ใดก็ได้ ทัง้ นี้ จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่บุคคลทัวไปจะมี
่
จาํ นวนขัน้ ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซื้อหุน้ สามัญของผูจ้ องซื้อบุคคลทัวไปครบตามจํ
่
านวนทีก่ ําหนดแล้วผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซือ้ หุน้ สามัญของบุคคลทัวไปก่
่ อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
5.6.2

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ใน
ข้อ 5.2.1 โดยจะทําการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญ
ให้แก่บุคคลใดก็ได้ทงั ้ นี้ จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่นกั ลงทุนสถาบันทัวไปจะมี
่
จาํ นวนขัน้ ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจํานวน
ทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากยอดการจองซื้อหุน้ สามัญครบตามจํานวนทีก่ ําหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วมขอสงวนสิทธิในการ
ปิดรับจองซือ้ หุน้ สามัญก่อนครบกําหนดระยะเวลาการจองซือ้
5.6.3

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ

การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มอี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ
บุคคลที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมาย หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 โดยจะทําการ
จัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดในจํานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่บุคคลใดก็ได้ทงั ้ นี้
จํานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรรให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณรายใดจะมีจาํ นวนขัน้ ตํ่า 1,000 หุน้ และเพิม่ เป็ นจํานวนทวีคณ
ู ของ 100 หุน้
หากปรากฎว่า ยัง มีจํา นวนหุ้น สามัญ คงเหลือ ภายหลังการจัด สรรให้แ ก่ผู้ม ีอุป การคุ ณ ของบริษัทฯ ข้า งต้น
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายร่วมอาจพิจารณาจัดสรรจํานวนหุ้นสามัญคงเหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนสถาบัน หรือบุคคล
ทัวไปเพิ
่
ม่ เติม การดําเนินการดังกล่าวจะอยูภ่ ายใต้ดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วมแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
5.6.4

วิ ธีจดั สรรหุ้นสามัญให้แก่กลุ่มผูถ้ ือหุ้นสิ งคโปร์

บริษทั ฯ จะจัดสรรหุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทีเ่ สนอขายให้แก่ประชาชนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ จํานวน 208,227,000 หุน้
ให้แ ก่ก ลุ่มผู้ถือหุ้น สิงคโปร์ โดยการจัดสรรดังกล่า วเป็ น ส่วนหนึ่ งของการปรับโครงสร้างบริษัทฯ ทัง้ นี้ กลุ่ม ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะเข้าซือ้ หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ตามวัน วิธกี ารจอง และการชําระเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญตามทีร่ ะบุในข้อ 5.7.4
โดยการจัดสรรหุ้นให้แก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวจะเป็ นไปตามสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งบริษัทฯ ตกลงที่จะจัดสรรหุ้นเท่ากับ
2,082.3 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
−

มูลค่าที่ บริษทั คิง วัน คอร์ปอเรชัน่ ลิมเิ ต็ด จะได้รบั เท่ากับ 872,670,000 บาท

−

มูลค่าที่ บริษทั คิง วัน อันดัสตรี จํากัด เท่ากับ 290,510,000 บาท

−

มูลค่าที่ นายฉัว่ คิม ฮัว้ เท่ากับ 215,440,000 บาท
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−

มูลค่าที่ นางสาวฉัว่ อิง๋ อิง๋ ไม่เกิน 215,440,000 บาท

−

มูลค่าที่ บริษทั ไซเล็ม อินเวสเม้นท์ส จํากัด จะได้รบั เท่ากับ 87,270,000 บาท

−

มูลค่าที่ บริษทั ซิโนแท็ค กรุป๊ จํากัด จะได้รบั เท่ากับ 200,470,000 บาท

−

มูลค่าที่ บริษทั ฟาร์อสี ท์ดสิ ทิลเลอร์ จํากัด จะได้รบั เท่ากับ 200,470,000 บาท

5.7

วันและวิ ธีการจองและการชําระเงิ นค่าจองซื้อหุ้นสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทัวไป
่
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นบุคคลทัวไปจะต้
่
องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้

1) ผูจ้ องซื้อจะต้องจองซื้อหุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องหรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชนให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัว
ประชาชน/หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชนพร้อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อ
เป็ นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดย
ผูจ้ องซือ้
(ค) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผู้มอี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ สําเนาใบต่างด้าวหรือ
สําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริษทั
(Certificateof Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องสําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซือ้
−

ในกรณีท่มี กี ารมอบอํานาจให้
CUSTODIAN
มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN
(และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ทีร่ ะบุว่าใครมีอํานาจลงนาม) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี าํ นาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
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(จ) กรณีท่ีผู้จ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไ ทย หรือต่ างด้าวหรือนิ ติบุคคลที่จ ดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศเป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2
และได้ผา่ นขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับของกลต. กําหนด ผูจ้ องซือ้ จะดําเนินการกรอกใบจองซือ้ หุน้ และ
ให้ผจู้ องซือ้ จัดส่งใบจองซือ้ ทีล่ งนามเรียบร้อยแล้วโดยไม่ตอ้ งแนบ KYC/CDD และSuitability Test และเอกสารประกอบ
ใดๆ ในการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้องแนบเอกสารKYC/CDD และSuitability
Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้ ให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพื่อเป็ น
เอกสารประกอบใบจองซือ้
(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ม่ี ี
บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้
โดยผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบ
ตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้ โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษา
ข้อ มูล เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ในหนัง สือ ชี้ช วนของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผูก พัน ตามหนัง สือ ชี้ช วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้ม ี
หนังสือชีช้ วนในเว็บไซต์(Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
(ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนํ าการลงทุนของผู้จดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่าน
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ โดยได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้ม ี
หนังสือชีช้ วนในเว็บไซต์(Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
−

ผูแ้ นะนํ าการลงทุนของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งการจัดสรรจํานวนหุน้ จองให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุน้ ที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินทีต่ ้องชําระ
การฝากหุ้น วิธีการและวัน ที่ต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จองซื้อ สามารถศึก ษาข้อมูล
เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ช วนผ่ า นเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th

−

ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ชําระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้
แนะนําการลงทุน เป็ นต้น
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−

ผูจ้ องซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่าว

−

ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคําสังการจองซื
่
้อผ่านระบบทีผ่ จู้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จดั เตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผูแ้ นะนําการลงทุน วันและเวลา
บันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ

(ซ) หากผูจ้ องซื้อไม่สามารถดําเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทําการจองซือ้ ผ่านการกรอกใบจอง ตามวิธกี ารกรอกใบจองซือ้ ได้
(ฌ) ภายหลังจากการจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันการจองซือ้ สําหรับผูจ้ องซือ้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปตามช่องทางทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายแต่ละรายได้กาํ หนดไว้
2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซื้อได้ทส่ี าํ นักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้
จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองที่ผูจ้ ดั จําหน่ ายแต่ละรายได้เปิ ดช่องทางในการ
จองซือ้ ไว้ให้
−

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา
09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

−

กรณีการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557

−

กรณีการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557

3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชําระเงินดังนี้
3.1 ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ การชําระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ จะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์
กับผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดํา เนิ นการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดย
อัตโนมัตแิ ละระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
3.2 ในกรณีท่ผี ูจ้ ดั จําหน่ ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียว
เต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีตามทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2) ระบุ
ไว้เ ท่ า นัน้ พร้อ มส่ง หลัก ฐานการโอนเงิน มายัง ผู้จ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ โดยผู้จ ัด จํา หน่ า ยหลัก ทรัพ ย์แ ต่ ล ะรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่อไป
3.3 ในกรณีท่ผี ู้จ องซื้อไม่ได้ม ีบญ
ั ชีจองซื้อกับผู้จ ดั จําหน่ า ยหลักทรัพย์ท่ีผู้จ องซื้อประสงค์จะจองซื้อ
หลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มบี ญ
ั ชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ได้
หรือมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื้อในวิธอี ่นื ๆ ผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซื้อหุน้ ตามจํานวนทีจ่ องซื้อ ณ วัน
จองซือ้ โดยมีวธี กี ารชําระเงินดังนี้
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
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ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)
−

หากชําระเป็ นเงินโอน เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า“เช็คธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องเรียก
เก็บเงินได้จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้ สามารถชําระ
การจองซื้อในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น.โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ลงวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับชื่อผู้
จองซื้อเท่านัน้ และหากชําระเป็ นแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชีช้ วน
มีผลใช้บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557

−

หากทําการจองซือ้ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเท่านัน้

−

ผู้จ องซื้อ ที่ชํา ระค่า จองซื้อหุ้น ด้ว ยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊า ฟท์ใ ห้ข ีด คร่อ มสังจ่
่ า ยบัญ ชีท่ีผู้จ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2) ระบุไว้เท่านัน้ พร้อมทัง้ เขียนชื่อนามสกุลทีอ่ ยู่
และเบอร์โทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลังโดยผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่อไป

−

ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนํ าเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ของผู้จองซื้อทุกรายเข้า
บัญชีของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงินและสามารถตัดสิทธิการจองซื้อหุน้ สามัญของผู้
จองซือ้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็คแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ได้จากการเรียกเก็บ
เงินครัง้ แรก

3.4

ระยะเวลาการชําระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระเงินได้ ดังนี้

−

เงินโอน สามารถชําระได้ ระหว่างวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23
เมษายน พ.ศ.

−

เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์ เช็คหรือแคชเชียร์เช็คหรือดร๊าฟท์ สามารถชําระได้เฉพาะตามเวลาทําการของ
บริษทั หลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ 3.1, 3.2 และ 3.3

3.5 กรณีผจู้ องซื้อได้จองซื้อผ่านระบบออนไลน์และการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ชํา ระเงิน ค่ า จองซื้อ ครัง้ เดีย วเต็ม ตามจํา นวนที่จ องซื้อ โดยชํา ระเป็ น เงิน โอนอัต โนมัติ (หรือที่เ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
4) ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ1) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ตามข้อ 3) มายื่น
ความจํานงขอจองซือ้ หุน้ และชําระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ยกเว้นผูจ้ องซือ้
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ าํ ระค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนําส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้
5) ผู้ท่ยี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ไ ด้
ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.9.4 ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่าย ตามข้อ
5.2 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.1 (1) – (4)
5.7.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นนักลงทุนสถาบันจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
−

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดยกระทรวง
พาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ สําเนาใบ
ต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ(แล้วแต่กรณี) ของผู้มอี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคล
ดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

−

ผูจ้ องซื้อประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนา
เอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซือ้

−

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอํานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการจองซือ้
แทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอํานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซือ้ แทน
พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผูม้ อบอํานาจทัง้ นี้เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามแทนผูจ้ อง
ซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน
พ.ศ. 2557
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยวิธชี าํ ระเงินมีดงั นี้
−

หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. หรือก่อนเวลา 12.00 น.
ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซือ้ โดยชําระเป็ น (1) การโอนเงินหรือ
การโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) (2) เช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เช็คธนาคาร”) หรื
อดร๊าฟท์และต้องเรียกเก็บเงินได้จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทําการเท่านัน้
โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 และหากชําระเป็ น
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันทีภ่ ายหลังวันทีห่ นังสือชีช้ วนมีผลใช้บงั คับ แต่ไม่เกินวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557

−

ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีธนาคารทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 กําหนดพร้อมทัง้
เขียนชื่อนามสกุลและหมายเลขโทรศัพท์ทต่ี ดิ ต่อได้ไว้ดา้ นหลัง
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หากทําการจองซือ้ หลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 หรือเวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ผูจ้ องซื้อจะต้องชําระค่าจองซื้อด้วยการโอนเงินหรือการโอนเงินผ่าน
ระบบบาทเนต (BAHTNET) เท่านัน้

ทัง้ นี้การโอนเงินผ่านระบบบาทเนตผูจ้ องซือ้ ต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนและหรือค่าธรรมเนียมอื่น
ใดทีเ่ กิดจากการทําธุรกรรมโอนเงินทัง้ หมด (จํานวนเงินทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วมได้รบั ต้องเท่ากับยอดจองซื้อเต็ม
จํานวน)
(ง) ผูจ้ องซือ้ ทีช่ าํ ระเงินค่าจองซือ้ ด้วยการโอนเงินการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) เช็คแคชเชียร์
เช็คหรือดร๊าฟท์ให้โอนเงินค่าจองซือ้ หรือขีดคร่อมและสังจ่
่ ายเช็คเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ทีผ่ จู้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2.1 กําหนดซึง่ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ ายร่วม โดย
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วมจะเป็ นผูท้ าํ การโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนให้กบั บริษทั ฯ
(จ) ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ ในข้อ (ค) หรือ
หลักฐานที่แสดงว่ามีการชําระค่าจองซื้อหุน้ สามัญมายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินได้ทผ่ี ูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
ร่วมตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23
เมษายน พ.ศ. 2557 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้
สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
(ฉ) ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (ก)
– (จ) ได้
5.7.3

สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้

1) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ในใบจองซื้อให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อหากผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุและลง
นามรับรองสําเนาถูกต้องหรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจําตัวประชาชนให้แนบสําเนาเอกสารทางราชการอื่นทีม่ เี ลขประจําตัว
ประชาชน/หรือสําเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจําตัวประชาชนพร้อมทัง้ ลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง (กรณีผจู้ องซื้อ
เป็ นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูป้ กครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียน
บ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยูพ่ ร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง) รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึ่งลงนาม
รับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้
(ข) ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดย
ผูจ้ องซือ้
(ค) ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิตบิ ุคคลทีอ่ อกโดย
กระทรวงพาณิชย์อายุไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือ สําเนาใบต่างด้าวหรือ
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สําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนา
ถูกต้อง รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้
(ง) ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริษทั
(Certificateof Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจองซือ้
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ ี
อํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้องสําเนาเอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดที่ลงลายมือชื่อ
รับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดยเจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ อง
สถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศทีเ่ อกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปี
ก่อนวันจองซือ้
−

ในกรณีท่มี กี ารมอบอํานาจให้
CUSTODIAN
มาจองซื้อหุ้นต้องมีหนังสือมอบอํานาจให้
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองหุ้นจะลงนามโดย CUSTODIAN
(และจะต้องมีหนังสือของ CUSTODIAN ทีร่ ะบุว่าใครมีอํานาจลงนาม) พร้อมสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนทีย่ งั ไม่หมดอายุของผูม้ อี าํ นาจลงนามอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง

(จ) กรณีท่ีผู้จ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไ ทย หรือต่างด้าวหรือนิ ติบุคคลที่จ ดทะเบียนใน
ประเทศไทยหรือต่างประเทศ เป็ นผูท้ ม่ี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือเปิ ดบัญชีอ่นื ๆ กับผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผู้
จัดจําหน่าย ตามข้อ 5.2 และได้ผา่ นขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability
Test) กับผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แล้ว ภายในระยะเวลาตามข้อบังคับของกลต. กําหนดผู้จองซื้อจะ
ดําเนินการกรอกใบจองซือ้ หุน้ และให้ผจู้ องซื้อจัดส่งใบจองซื้อทีล่ งนามเรียบร้อยแล้ว โดยไม่ตอ้ งแนบ KYC/CDD และ
Suitability Test และเอกสารประกอบใดๆ ในการจองซือ้ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ล่าวข้างต้น ผูจ้ องซือ้ จะต้อง
แนบเอกสาร KYC/CDD และSuitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อผูจ้ องซือ้
ให้แก่ผจู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ เพือ่ เป็ นเอกสารประกอบใบจองซือ้
(ฉ) การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โดยผูจ้ องซื้อจะต้องเป็ นผูท้ ่มี ี
บัญชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและ
ตรวจสอบเพือ่ ทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้
ดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้
โดยผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ทร่ี ดั กุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบ
ตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้ โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password Login) และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษา
ข้อ มูล เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ในหนัง สือ ชี้ช วนของหลัก ทรัพ ย์ และยิน ยอมผูก พัน ตามหนัง สือ ชี้ช วนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบใบจองซื้อ ทัง้ นี้ผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้ม ี
หนังสือชีช้ วนในเว็บไซต์(Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
(ช) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซื้อสามารถจองซื้อผ่านผูแ้ นะนํ าการลงทุนของผูจ้ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ยกเว้น บริษทั หลักทรัพย์ เออีซี จํากัด (มหาชน) โดยยืนยันการจองซื้อผ่าน
โทรศัพท์บนั ทึกเทปได้ โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผู้จดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 โดยได้ผา่ นขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับลูกค้า (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาํ เนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แล้วก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยผู้จดั จําหน่ าย
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หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีร่ ดั กุมเพียงพอ และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของ
หลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้ม ี
หนังสือชีช้ วนในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
−

ผูแ้ นะนํ าการลงทุนของผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ ต้องแจ้งการจัดสรรจํานวนหุน้ จองให้แก่ผู้จองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุจํานวนหุน้ ที่จดั สรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินทีต่ ้องชําระ
การฝากหุ้น วิธีการและวัน ที่ต้องชําระราคา และแจ้งให้ทราบว่า ผู้จองซื้อ สามารถศึก ษาข้อมูล
เกี่ย วกับ การเสนอขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ในหนั ง สือ ชี้ช วนผ่ า นเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้จ ัด จํ า หน่ า ย
หลักทรัพย์ หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th

-

ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์
บันทึกเทป เช่น เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารที่ใช้ชําระโดยวิธเี งินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ หรือชื่อผู้
แนะนําการลงทุน เป็ นต้น

-

ผูจ้ องซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วน
และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่าว

−

ผูแ้ นะนําการลงทุนของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เมื่อรับคํายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อผ่าน
ทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคําสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จดั เตรียม
ให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนํ าการลงทุน วันและ
เวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ

(ซ) หากผูจ้ องซื้อไม่สามารถดําเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online) หรือผ่านระบบโทรศัพท์
บันทึกเทปได้ ผูจ้ องซือ้ สามารถทําการจองซือ้ ตามวิธกี ารจองในข้อ 5.7.1 (ก) – (จ)ได้
(ฌ) ภายหลังจากการจองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะต้องแจ้งยืนยันการจองซือ้ สําหรับผูจ้ องซือ้ ผ่าน
ระบบออนไลน์ (Online) และผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปตามช่องทางทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายแต่ละรายได้กาํ หนดไว้
2) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซื้อได้ทส่ี าํ นักงาน สาขา เว็บไซต์ (Website) และผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปของผู้
จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองทีผ่ จู้ ดั จําหน่ายได้เปิดช่องทางในการจองซือ้ ไว้ให้
-

กรณีจองซื้อผ่านการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่เวลา
09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557

-

กรณีการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ (Online) สามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557

-

กรณีการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปสามารถจองซือ้ ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.
2557

3) ผูจ้ องซือ้ ต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ โดยมีวธิ กี ารชําระเงินดังนี้
3.1 ผู้จองซื้อจะต้องชําระเงินค่าจองซื้อครัง้ เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ“ATS”) หรือโดยหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ทงั ้ นี้
การชําระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ จะกระทําได้เฉพาะผูจ้ องซื้อทีไ่ ด้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กบั ผู้
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จัดจําหน่ ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดําเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชําระค่าภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ
และระบบการโอนเงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
3.2 ในกรณีท่ผี ูจ้ ดั จําหน่ ายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ไม่ผ่าน ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระเงินค่าจองซือ้ ครัง้ เดียว
เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเป็ นเงินโอนเข้าบัญชีตามที่ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละราย (ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2)
ระบุไว้เท่านัน้ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมายังผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ โดยผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่อไป
3.3 ในกรณีท่ผี ู้จ องซื้อไม่ได้ม ีบญ
ั ชีจองซื้อกับผู้จ ดั จําหน่ า ยหลักทรัพย์ท่ีผู้จ องซื้อประสงค์จะจองซื้อ
หลักทรัพย์ด้วยตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 หรือผู้จองซื้อที่มบี ญ
ั ชีจองซื้อ แต่ไม่สามารถชําระเงินค่าจองผ่านระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ได้
หรือมีความประสงค์จะชําระเงินค่าจองซื้อในวิธอี ่นื ๆ ผูจ้ องซือ้ สามารถชําระเงินค่าจองซื้อหุน้ ตามจํานวนทีจ่ องซื้อ ณ วัน
จองซือ้ โดยมีวธี กี ารชําระเงินดังนี้
-

หากทําการจองซือ้ ในวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.และวันที่
22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระเงินค่าจอง
ซือ้ ครัง้ เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซือ้ โดยชําระเป็ นเงินโอนเช็ค แคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า “เ ช็ ค
ธนาคาร”) หรือดร๊าฟท์และต้องเรียกเก็บเงินได้จากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครได้ภายใน
1 วันทําการเท่านัน้ โดยหากชําระเป็ นเช็คให้ลงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 และ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557 และชื่ อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่ อเดียวกับชื่อผู้จองซื้อเท่ านัน้ และหากชําระเป็ น
แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช้บงั คับ แต่ไม่เกิน 22
เมษายน พ.ศ. 2557

-

หากทําการจองซือ้ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 12.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
23 เมษายน พ.ศ. 2557 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจ้ องซือ้ จะต้องชําระค่าจองซือ้ ครัง้
เดียวเต็มจํานวนทีจ่ องซื้อ โดยชําระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) เท่านัน้

-

ผู้จองซื้อที่ชําระค่าจองซื้อหุ้นด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายบัญชีท่ผี ู้จดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ระบุไว้เท่านัน้ พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และ
เบอร์โทรศัพท์ท่ตี ดิ ต่อได้ไว้ด้านหลัง โดยผู้จดั จําหน่ ายหลักทรัพย์จะดําเนินการโอนเงินของยอด
จองซือ้ รวมในส่วนของตนเข้าบัญชีของผูอ้ อกหลักทรัพย์ต่อไป

-

ผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซื้อทุกรายเข้า
บัญชีของผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และสามารถจะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของ
ผูจ้ องซือ้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ได้จากการเรียก
เก็บเงินครัง้ แรก

3.4

ระยะเวลาการชําระเงินค่าจองซือ้ หลักทรัพย์ สามารถจําแนกระยะเวลาการชําระเงินได้ ดังนี้

-

เงินโอน สามารถชําระได้ ระหว่างวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 16.00 น.

-

เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ สามารถชําระได้เฉพาะตามเวลาทําการ
ของบริษทั หลักทรัพย์ ตามรายละเอียดในข้อ 3.1 3.2 และ 3.3

เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 09.00 น. ถึงวันที่ 23
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3.5 กรณีผจู้ องซือ้ ได้จองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ และการจองซือ้ ผ่านโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ จะต้อง
ชํา ระเงิน ค่า จองซื้อ ครัง้ เดีย วเต็ม ตามจํา นวนที่จ องซื้อ โดยชํา ระเป็ น เงิน โอนอัต โนมัติ (หรือที่เ รียกว่า “Automatic
Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
4) ผูจ้ องซื้อต้องนํ าใบจองซื้อและเอกสารประกอบการจองซื้อในข้อ1) พร้อมเงินค่าจองซื้อตามข้อ3) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุน้ และชําระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่
เวลา 09.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เวลา 16.00 น. ของวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2557 ยกเว้นผูจ้ องซือ้
ผ่านทางระบบออนไลน์ (Online) และผูจ้ องซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทปทีช่ าํ ระค่าจองซือ้ ผ่านระบบเงินโอนอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยการหักจากเงินทีฝ่ ากอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์
ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งนําส่งใบจองซือ้ หรือเอกสารประกอบการจองซือ้
5) ผู้ท่ยี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ไ ด้
ยกเว้นหากเกิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3 และ 5.9.4 ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม หรือผูจ้ ดั จําหน่ายมีสทิ ธิ
ยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วน ตามข้อ 5.7.3 (1) – (4)
5.7.4

สําหรับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นสิ งคโปร์

ผู้จองซื้อที่เป็ นกลุ่มผู้ถือหุ้นสิงคโปร์ จะได้รบั การจัดสรรหุ้นตามมูลค่าในสัญญาซื้อขายหุ้น โดยคํานวนเป็ น
จํานวนหุน้ จากราคาทีเ่ ทียบเท่ากับการเสนอขายหุน้ สามัญให้แก่ประชาชนทุกประการ
ผูจ้ องซือ้ ทีเ่ ป็ นกลุม่ ผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ สามัญขัน้ ตํ่าจํานวน 1,000 หุน้ และจะต้องเพิม่ เป็ นทวีคณ
ู ของ 100 หุน้ โดยผู้
จองซือ้ ต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ ให้ถูกต้องครบถ้วนและชัดเจนพร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ น
นิตบิ ุคคลจะต้องลงนามโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสําคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
−

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สําเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่หมดอายุ
พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง รวมทัง้ แบบสอบถาม Suitability Test ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมิน
โดยผูจ้ องซือ้

−

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีจ่ ดทะเบียนในต่างประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate
of Incorporation) หรือ สําเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิตบิ ุคคล (Affidavit) ทีอ่ อกไม่เกิน 1 ปี ก่อนวันจอง
ซือ้ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาใบต่างด้าวหรือสําเนาหนังสือเดินทางทีย่ งั ไม่
หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี ํานาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าวพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง สําเนา
เอกสารประกอบข้างต้นทัง้ หมดทีล่ งลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกต้องแล้วต้องได้รบั การรับรองลายมือชื่อโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public และรับรองโดยเจ้าหน้าทีข่ องสถานทูตไทยหรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่
เอกสารดังกล่าวได้จดั ทําหรือรับรองความถูกต้องและมีอายุไม่เกิน 1 ปีก่อนวันจองซือ้

−

ผูจ้ องซือ้ ประเภทนิตบิ ุคคลทีม่ อบอํานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการจองซือ้
แทน: สําเนาหนังสือมอบอํานาจจากผูจ้ องซือ้ มอบอํานาจให้ผดู้ แู ลรักษาผลประโยชน์ดาํ เนินการจองซือ้ แทน
พร้อมแนบสําเนาเอกสารของผูม้ อบอํานาจทัง้ นี้เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผูจ้ องซือ้ ทีร่ ะบุไว้
ข้างต้น (แล้วแต่กรณี) โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสําเนาถูกต้องโดยผูม้ อี ํานาจลงนามแทนผูจ้ อง
ซือ้ หรือผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสําคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)

ส่วนที่ 3 หน้า 21

บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี าํ นักงานของผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายใน
ระยะเวลาการจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงเวลา 16.00 น.ของวันที่ 22 เมษายน
พ.ศ. 2557
(ค) ผูจ้ องซื้อต้องนํ าหลักฐานประกอบการโอนหุ้น เพื่อเป็ นหลักฐานแทนการชําระเงิน ส่งให้ ผู้จดั การการจัด
จําหน่ ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21
เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2557
(จ) ผูจ้ องซือ้ ต้องนําใบจองซือ้ และเอกสารประกอบการจองซือ้ ในข้อ (ก) พร้อมหลักฐานประกอบการโอนหุน้ ใน
ข้อ (ค) หรือหลักฐานทีแ่ สดงว่ามีการชําระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญมายื่นความจํานงขอจองซือ้ และชําระเงินได้ทผ่ี จู้ ดั การการ
จัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 22
เมษายน พ.ศ. 2557 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั จองซือ้ จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้
สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้
(ฉ) ผูท้ ย่ี ่นื ความจํานงในการจองซื้อและได้ชําระค่าจองซื้อไว้แล้วจะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ทงั ้ นี้
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1 มีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผูจ้ องซือ้ ทีด่ าํ เนินการไม่ครบถ้วนตาม
ข้อ (ก) – (จ) ได้
5.8

การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหลักทรัพย์เกิ นกว่าจํานวนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทัวไป
่

ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่บุคคลทัวไปให้
่
อยูใ่ นดุลยพินิจของผูจ้ ดั
จําหน่ายหลักทรัพย์แต่ละรายในส่วนของตน ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน

ในกรณีท่กี ารจองซื้อหุ้นสามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญที่เสนอขายแก่นักลงทุนสถาบันให้อยู่ในดุลยพินิจของ
ผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ายร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.8.3

สําหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริ ษทั ฯ

ในกรณีทก่ี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ ให้อยู่ในดุลย
พินิ จ ของผู้บ ริห ารของบริษัท ฯ และ/หรือ บุ ค คลที่ค ณะกรรมการบริษัท ฯ ได้ม อบหมายบริษัท ฯ หรือ ผู้จ ัด จํา หน่ า ย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
5.8.4

สําหรับกลุ่มผูถ้ ือหุ้นสิ งคโปร์

ในกรณีทก่ี ารจองซื้อหุน้ สามัญเกินกว่าจํานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขายแก่ผกู้ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ สิงคโปร์ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้มอบหมายบริษทั ฯ หรือผูจ้ ดั การการจัดจําหน่ าย
ร่วม ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2.1
5.9

วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์

5.9.1

กรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญ

ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญรายนัน้ ๆจะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญผ่านตนโดยไม่มดี อกเบีย้ และ/
หรือค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซือ้ ระบุไว้ในใบจองซือ้ กล่าวคือ การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่าน
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากทีผ่ ู้
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จองซื้อมีอยู่กบั ผู้จดั จําหน่ าย หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อและส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะ
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้า
มี) ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปีโดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญที่
ไม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กําหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธดี งั กล่าวข้างต้น
อย่างไรก็ดไี ม่วา่ ในกรณีใดๆหากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ
(หรือทีเ่ รียกว่า“AutomaticTransfer System” หรือ “ATS”)หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากทีผ่ จู้ องซือ้ มีอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่าย หรือ
ส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้วให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อได้รบั คืนเงิน
ค่าจองซือ้ แล้วโดยชอบและผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์เช่นข้อมูลชื่อทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.2

กรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นสามัญน้ อยกว่าจํานวนหุ้นสามัญที่จองซื้อ

ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซื้อหุน้ ที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆ จะดําเนินการให้มกี ารคืนเงินค่าจองซื้อหุน้ สามัญในส่วนที่ไม่ได้รบั การจัดสรร
ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ทุกรายผ่านตนโดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ตามทีผ่ จู้ องซื้อระบุไว้ในใบจองซื้อ กล่าวคือ
การโอนเงินค่าจองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือ โอนเข้าบัญชีเงินฝากทีผ่ จู้ องซือ้ มีอยูก่ บั ผูจ้ ดั จําหน่าย หรือจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ าย
ผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วันนับจาก
วันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซื้อโดยผูจ้ องซื้อจะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บ
เช็คต่างสํานักหักบัญชีหรือเช็คต่างธนาคาร (ถ้ามี) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ สามัญให้แก่ผจู้ องซือ้ ได้
ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดย
คํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืนนับจากวันทีพ่ น้ กําหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้ม ี
การชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้นอย่างไรก็ดไี ม่วา่ ในกรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่าจองซื้อเข้าบัญชีธนาคารของ
ผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือ โอนเข้าบัญชี
เงินฝากทีผ่ จู้ องซือ้ มีอยู่กบั ผูจ้ ดั จําหน่าย หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีร่ ะบุในใบจองซื้อโดย
ถูกต้องแล้วให้ถอื ว่าผู้จองซื้อได้รบั คืนเงินค่าจองซื้อแล้วโดยชอบและผู้จองซื้อจะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือ
ค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซื้อหรือการสูญหายในการจัดส่งเช็คซึ่ง
ไม่ใช่ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์เช่นข้อมูลชื่อทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9.3 กรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้นเนื่ องมาจากการที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตามเช็คที่
จ่ายค่าจองซื้อหุ้นหรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ในส่วนของตนแต่ละราย ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ สามัญจากผูจ้ อง
ซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ รายนัน้ ๆจะดําเนินการให้มกี ารคืนเช็คค่าจองซื้อหุน้ ให้แก่ผูจ้ องซื้อที่ไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น
สามัญอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซือ้ เพราะไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ ตามเช็คทีส่ งจ่
ั ่ ายค่าจองซือ้ หุน้ ได้
หรือเนื่องจากการปฏิบตั ิผิดเงื่อนไขการจองซื้อโดยผู้จ องซื้อต้องติดต่อขอรับเช็คฉบับดังกล่า วคืนจากผู้จดั จําหน่ า ย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ภายใน 30 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้
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5.9.4

กรณี มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้น

(ก) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3 เงือ่ นไขในการจัดจําหน่ายหลักทรัพย์ บริษทั ฯ และ/หรือ
ผู้จดั การการจัดจําหน่ ายร่วมใช้สทิ ธิยกเลิกเสนอขายหุ้นสามัญและจัดจําหน่ ายหุ้นสามัญ ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกการจองซือ้ หุน้ สามัญทันที
(ข) กรณีท่เี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดที่ทําให้บริษทั ที่ออกหลักทรัพย์ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ท่เี สนอขายได้ ผูจ้ องซื้อมีสทิ ธิท่จี ะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้อง
แจ้งความประสงค์ต่อผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์ซง่ึ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 5 วัน ทําการนับแต่วนั ที่
เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผูจ้ องซื้อได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ท่รี บั จองซื้อหุน้ สามัญจากผูจ้ องซื้อหุน้ ทีย่ กเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ดงั กล่าวจะดําเนินการคืนเงินค่าจองซื้อ
โดยไม่มดี อกเบี้ย และ/หรือ ค่าเสียหายใดๆ ให้แ ก่ผู้จองซื้อรายนัน้ ๆ ตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ โดยการโอนเงิน
อัตโนมัตเิ ข้าบัญชีในชื่อผูจ้ องซือ้ กรณีผจู้ องซือ้ ชําระด้วยวิธโี อนเงินอัตโนมัติ หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากทีผ่ จู้ องซือ้ มีอยูก่ บั
ผู้จ ัด จํา หน่ า ย หรือ จ่ า ยเป็ น เช็ค ขีด คร่ อ มเฉพาะสังจ่
่ า ยผู้จ องซื้อ ตามชื่อ ที่ร ะบุ ไ ว้ใ นใบจองซื้อ และส่ง ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะการจองซือ้ หรือนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์
ตาม (ข) ทัง้ นี้ ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั จัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายในระยะเวลาดังกล่าวผูจ้ ดั
จําหน่ ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชําระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ อย่างตํ่าในอัตรา
ร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญคืนนับจากวันทีพ่ น้ กําหนดเวลา
14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่วา่ กรณีใดๆ หากได้มกี ารโอนเงินค่า
จองซือ้ เข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ ผ่านระบบการโอนเงินอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ
“ATS”) หรือ โอนเข้า บัญ ชีเ งิน ฝากที่ผู้จ องซื้อ มีอ ยู่ก ับ ผู้จ ัด จํ า หน่ า ย หรือ ส่ง เช็ค คืน เงิน ค่ า จองซื้อ หุ้น ทางไปรษณี ย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยูท่ ร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้
จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
ทัง้ นี้ ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.3 ข้อ (ง) ซึง่ ทําให้บริษทั ฯ มีคุณสมบัตกิ ารกระจายการถือหุน้
รายย่อยตามข้อบังคับตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่งประเทศไทย เรื่อง การรับหุ้น สามัญหรือหุ้น บุร ิม สิทธิเป็ น หลักทรัพย์จ ด
ทะเบียน พ.ศ. 2544 ซึ่งบริษทั ฯ จะต้องมีผถู้ อื หุน้ สามัญรายย่อยรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000 ราย และไม่น้อยกว่าร้อยละ
20.0 ของทุนจดทะเบียนชําระแล้วภายหลังการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครัง้ นี้ ไม่ครบถ้วน ผูจ้ ดั จําหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ รายนัน้ ๆ โดยเร็วทีส่ ดุ และจะไม่เกิน 14 วัน
นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อให้แก่ผจู้ องซื้อภายใน
ระยะเวลา 14 วัน ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชําระดอกเบีย้ ให้แก่ผู้
จองซือ้ อย่างตํ่าในอัตราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยคํานวณจากจํานวนเงินค่าจองซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ สามัญคืนนับจาก
วันทีพ่ น้ กําหนดเวลา 14 วันดังกล่าวจนถึงวันทีไ่ ด้มกี ารชําระคืนตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น
ทัง้ นี้ หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผูจ้ องซือ้ หรือการสูญหายในการจัดส่งซึง่ ไม่ใช่
ความผิดของผูจ้ ดั จําหน่ ายหลักทรัพย์ เช่น ข้อมูลชื่อทีอ่ ยู่ของผูจ้ องซื้อไม่ชดั เจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ผูจ้ ดั จําหน่ายหลักทรัพย์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
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บริษทั เกษตรไทย อินเตอร์เนชันแนล
่
ชูการ์ คอร์ปอเรชั ่น จํากัด (มหาชน)

5.10

วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์

ปจั จุบนั บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) ได้ตกลงรับหน้าทีเ่ ป็ น
นายทะเบียนหุ้นสามัญให้กบั บริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้ กล่าวคือ ผู้จองซื้อ
สามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์เพื่อขอให้นําหุน้ สามัญทีต่ นได้รบั การจัดสรรเข้าสูร่ ะบบซือ้ ขายแบบไร้ใบหุน้
(Scripless System) ได้ทนั ทีทงั ้ นี้เพื่อให้ผจู้ องซื้อสามารถขายหุน้ สามัญในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์
อนุ ญาตให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ เริม่ ทําการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์ซง่ึ แตกต่างกับกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ประสงค์จะขอรับ
ใบหุน้ ซึง่ ผูจ้ องซือ้ จะไม่สามารถขายหุน้ สามัญได้ในตลาดหลักทรัพย์จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้
ในการเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้ผจู้ องซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ฯ ดําเนินการในกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้คอื
(1) ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหุน้ สามัญไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ องซือ้ มีบญ
ั ชีซอ้ื ขายหลักทรัพย์อยู่
ในกรณีน้ีบริษทั ฯ จะดําเนินการนํ าหุน้ สามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย)
จํากัดเพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจาํ นวนหุน้ สามัญทีบ่ ริษทั หลักทรัพย์นนั ้ ฝากหุน้ สามัญอยู่
และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อในขณะเดียวกันบริษทั
หลักทรัพย์นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุ้นสามัญที่ผู้จองซื้อฝากไว้ในกรณีน้ีผู้ท่ไี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหุ้น
สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์อนุ ญาตให้หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ทําการซือ้ ขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ เลือกให้บริษทั ฯ ดําเนินการตามข้อ 5.10 (1) นี้ช่อื ของผูจ้ องซือ้ จะต้องตรงกับชื่อเจ้าของ
บัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบัญชีของบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวมิฉะนัน้ แล้วบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
(2) ในกรณีทผ่ี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless
System) โดยผู้จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหุ้นในบัญชีของบริษทั ผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ี บริษทั ฯ จะ
ดําเนินการนํ าหุ้นสามัญที่ได้รบั จัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุน้ สามัญตามจํานวนทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออก
หลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซื้อภายใน 7 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซื้อในกรณีน้ีผทู้ ไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะ
สามารถขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการถอนหุน้ สามัญออกจากบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อสามารถติดต่อได้ทศ่ี ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ซ่งึ จะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหุน้ สามัญตามอัตราทีศ่ นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาํ หนด
(3) ในกรณีท่ผี ูจ้ องซื้อประสงค์จะขอรับใบหุน้ โดยให้ออกใบหุ้นในนามของผูจ้ องซื้อ บริษทั ฯ โดยศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะส่งมอบใบหุน้ ตามจํานวนทีไ่ ด้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซื้อหุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียนตามชื่อทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้
ในใบจองซือ้ หุน้ ภายใน 15 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีน้ีผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถ
ขายหุน้ สามัญทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้จนกว่าจะได้รบั ใบหุน้ ซึง่ อาจจะได้รบั ภายหลังจากทีห่ ุน้ สามัญของ
บริษทั ฯ ได้เริม่ ซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.10 (2) ให้แก่ผจู้ องซือ้ แทน
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