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ขอมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด
(มหาชน) (“บริษัท”) จํานวน 150,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหลักทรัพย
ที่จําหนายไดทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้
1.1.1

หุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายโดยบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
ผูเสนอขายหลักทรัพย

: บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

: จํานวน 150,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหลักทรัพย
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดย
แบงเปน
1. จํานวน 90,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 60 ของจํานวนหลักทรัพย
ที่เสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป
2. จํานวน 60,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 40 ของจํานวนหลักทรัพย
ที่เสนอขายในครั้งนี้ เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของบริษัท แคปป
ทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (“CEN”) ตามสัดสวน
การถือหุนที่ผูถือหุนแตละรายถืออยูใน CEN
ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุนเดิมของ CEN ให
นําหุนที่เหลือเสนอขายตอประชาชนทั่วไป

มูลคาที่ตราไวหุนละ

: 0.50 บาท

ราคาเสนอขาย

: 1.60 บาทตอหุน

มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: 240,000,000 บาท

ระยะเวลาการเสนอขายหุน
ตอผูถือหุนสามัญของ CEN

: วันที่ 3 – 5 กันยายน 2557

ระยะเวลาการเสนอขายหุน
ตอประชาชนทั่วไป

: วันที่ 10 – 12 กันยายน 2557
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1.2

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายผานผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย โดยจัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย เนื่องจากจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ในครั้งนี้มีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง ทั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
เปนดังนี้
1.2.1

เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN
จํานวนไมเกิน 60,000,000 หุน
(ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการใชสิทธิจองซื้อของผูถือหุนสามัญของ CEN ใหนําหุนที่เหลือเสนอขายตอประชาชน)

1.2.2

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

จํานวน 45,000,000 หุน

1.2.3

เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

จํานวน 45,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูถือหุนสามัญของ CEN หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียน
ผูถือหุนของ CEN ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อพักการโอนหุน ซึ่งเปนผูถือหุนที่มีสิทธิ
ไดรับจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุนของผูถือหุนดังกลาวใน CEN (Pre-emptive Right) ใน
อัตราสวน 10.5027 หุนสามัญของ CEN ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะ
ถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ CEN มีสิทธิในการจองซื้อหุนสามัญของบริษัท นอยกวาหรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อ
รวมจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกินกวา 60,000,000 หุน
ผูถือหุนสามัญของ CEN จะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น ตาม
วิธีการที่ระบุไวในขอ 5.5 โดยการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนของ CEN จะเปนไปตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.6
ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่
เปนหรือเคยเปนลูกคา หรือบุคคลที่คาดวาจะเปนลูกคา เชน ลุกคาที่ทําการซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ ลูกคา
ที่ทําการซื้อขายหนวยลงทุน เปนตน หรือผูมีความสัมพันธทางธุรกิจ เชน บริษัทคูคา ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการ
สนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ และผูแนะนําลูกคา/ธุรกิจ เปนตน หรือผูที่มีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ
5.2 ทั้งที่เคยติดตอ ที่ติดตออยูในปจจุบัน หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต รวมถึงผูที่ไดเขารวมฟงการนําเสนอขอมูล
ของบริษัท และในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึงผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตนที่จองซื้อหุน
ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม
บริษัทใหญ
และบริษัทยอยของตนเอง
รวมถึงผูที่เกี่ยวของของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1
กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
สําหรับผูจัดการการจัดจําหนาย ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนาย จะรวมถึงนักลงทุนสถาบันที่เคยเปน
หรือเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย หรือที่ผูจัดการการจัดจําหนายตองการชักชวนใหลูกคาในอนาคตที่จองซื้อหุน
ผานผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2.1 ดวย
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นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดโครงการ
ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย การประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย วิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะ
จัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถง (ฏ) โดยอนุโลม
ทั้งนี้ นักลงทุนสถาบันสามารถจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2.1
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนบุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีตอ
บริษัท และตอผูบริหารของบริษัท ไดแก ลูกคา บริษัทคูคา ผูจัดหาสินคา/บริการ (Supplier) ผูจัดหาแหลงเงินทุน สถาบัน
การเงินที่ติดตอ พันธมิตรทางธุรกิจ ผูมีความสัมพันธทางการคา บุคคลที่ใหคําแนะนําหรือเปนที่ปรึกษาของบริษัท ผูแนะนํา
ลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ติดตออยูในปจจุบัน เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอในอนาคต ในกรณีที่เปนนิติบุคคลจะรวมถึง
ผูถือหุน และ/หรือผูบริหาร และ/หรือพนักงานของบุคคลขางตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2.1
นอกจากนี้ ผูมีอุปการคุณของบริษัท ยังรวมถึงพนักงานของบริษัท ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกับบริษัท ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
ที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึ่ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
1.3

สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่นๆ

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท จํานวน 150,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ
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1.4

ตลาดรองของหลักทรัพยที่เสนอขาย

บริษัทจะนําหุนสามัญเขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ซึ่งบริษัทไดยื่นคํา
ขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทสไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทหลักทรัพยื เคที ซีมิโก จํากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน
ไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทแลว มีความเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง
การรับหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ
5(3) เรื่อง การกระจายการถือหุนรายยอย โดยภายหลังจากที่บริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอผูถือหุนของ CEN ผูมีอุปการ
คุณของผูจดั จําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทแลว จะทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการ
กระจายหุนรายยอยดังกลาว
และบริษัทจะดําเนินการใหตลาดหลักทรัพยรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ตอไป
1.5

ขอมูลอื่นๆ

ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การหามผูบริหารหรือผูถือหุนที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพย
ภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอน
วันที่บริษัทเสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือหลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุน
ที่ชําระแลวภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบ 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหาม
ขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด 1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหาม
ขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่เี สนอขาย

หุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยเสรี
และหุนที่ถือโดยคนตางดาวในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกิน
รอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตราสวนการถือหุนของคนตางดาวของ
บริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทรายนั้นได
การโอนหุนของบริษัทยอยสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับ
ผูรับโอน และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน การโอนหุนดังกลาวนั้นจะใชยันบริษัทได ตอเมื่อบริษัทไดรับ
คํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุน และจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว
เมื่อบริษัทเห็นวา การโอนหุนถูกตองตามกฎหมาย ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
หากการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ ใหบริษัทแจงแกยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อายในตลาดหลักทรัพยให
เปนไปตามที่กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาเสนอขายหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ พิจารณาจากอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิ
ตอหุนของบริษัท (Price to Earning Ratio : P/E) ทั้งนี้ ราคาหุนสามัญที่เสนอขายหุนละ 1.60 บาท คิดเปนอัตราสวนราคา
ตอกําไรสุทธิเทากับ 8.58 เทา โดยคํานวณกําไรสุทธิตอหุนจากผลกําไรสุทธิในรอบ 12 เดือนที่ผานมา ตั้งแตวันที่ 31 มีนาคม
2556 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2557 หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ซึ่งเทากับ
600,000,000 หุน (Fully Diluted) จะไดกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.19 บาท
หนาที่ 3.0 - 4

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

โดยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่เสนอขายคิดเปนอัตราสวนลดรอยละ 74.14 จากอัตราสวนราคาตอ
กําไรสุทธิของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จนถึง
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 33.18 ซึ่งเปนตลาดรองที่หลักทรัพยของบริษัทจะเขาจดทะเบียน ทั้งนี้ อัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรสุทธิเฉลี่ยของบริษัทจดทะเบียนที่มีลักษณะการประกอบธุรกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจ
ของบริษัท ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวน 1 บริษัท ไดแก บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด
(มหาชน) ในชวงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ซึ่งมีคาเทากับ 6.93 เทา ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอ
กําไรสุทธิดังกลาวคํานวณจากผลประกอบการในอดีต โดยที่ยังมิไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต
ขอมูลทางการเงินเพื่อประกอบการประเมินราคาหุนทีเ่ สนอขาย
เพื่อเปนขอมูลประกอบการประเมินราคาหุนที่เสนอขาย จึงเปรียบเทียบอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิของบริษัทจด
ทะเบียนที่ประกอบธุกิจคลายคลึงหรือใกลเคียงกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตั้งแตวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 จนถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ

ตลาดรองที่จดทะเบียน/
หมวดธุรกิจ

ราคาเฉลี่ย
(บาท)1

P/E
(เทา)2

บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)

ผลิตและจําหนาย
ลวดเหล็กแรงดึงสูง

SET/ อสังหาริมทรัพย
และกอสราง

49.24

6.93

ที่มา : www.setsmart.set
หมายเหตุ : 1 เปนราคาหุนถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก คํานวณโดยใชมูลคาการซื้อขายหารดวยปริมาณการซื้อขาย
2
เปนคา P/E เฉลี่ยยอนหลัง 12 เดือน ซึ่งคํานวณโดยอางอิงจากกําไรสุทธิไตรมาสที่ 2/2556 ถึง ไตรมาสที่ 1/2557

P/E Ratio ของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ชวงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 – 30 มิถุนายน 2557
1. บริษัท ไทยไวรโพรดัคท จํากัด (มหาชน)
4.

6.93 เทา (แหลงขอมูล : SETSMART)

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด วิธีการจองซื้อหุนหลักทรัพย และวิธีการ
จัดสรรหลักทรัพยตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหา อุปสรรค หรือขอจํากัดในการ
ดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

หนาที่ 3.0 - 5

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนาย

5.2.2

บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 16 อาคารลิเบอรตี้สแควร
287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : 66 2695-5000
โทรสาร : 66 2631-1702
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย1
บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3, 9 และ 11 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร
กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท : 66 2285-1666
โทรสาร : 66 2285-1900

หมายเหตุ: 1 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะรับประกันการจําหนายเฉพาะหุนในสวนที่ไดรับจัดสรรจากผูจัดการการจัดจําหนาย
ใหไดหมดทั้งจํานวน

5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญ
ของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN และตอประชาชน จํานวน 150,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท
โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนสามัญของบริษท ประเภทไมรับประกันการ
จําหนาย (Best Effort) ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้ โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ
ทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.9 เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญา
แตงตั้งผูจัดจําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) มีการแกไขขอกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ คําสั่ง หรือกฏเกณฑใดๆ ในภายหลังอันเปนเหตุใหผูจัดการการจัด
จําหนาย และผูจัดจําหนายไมสามารถดําเนินการจัดจําหนายหุนที่เสนอขายนี้ตอไปได
(ข) มีการเปลี่ยนแปลงอยางใดอยางหนึ่งเกิดขึ้นแกบริษัท ซึ่งมีผลกระทบอยางรายแรงในทางลบตอการดําเนินงาน
และ/หรือ ฐานะการเงินตลอดจนราคาหุนที่เสนอขายของบริษัท
(ค) บริษัทกระทําผิดขอสัญญาใดๆ ที่เปนสาระสําคัญของสัญญานี้
(ง) กรณีการเกิดเหตุสุดวิสัยอันทําใหคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได เพื่อประโยชนของการตีความ
ตามวรรคแรก “เหตุสุดวิสัย” ใหความหมายรวมถึงเหตุการณตางๆ ไดแก สงคราม การกอวินาศกรรม โรคระบาด การนัดหยุด
งาน การจลาจล หรือเหตุรายแรงอื่นในทํานองเดียวกัน ซึ่งเปนเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาหรือขัดขวางตอการดําเนินกงาน
ของผูจัดการการจัดจําหนาย
หนาที่ 3.0 - 6

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

(จ) กรณีมีเหตุการณหรือสถานการณใดๆ รวมทั้ง “เหตุสุดวิสัย” ซึ่งผูจัดการการจัดจําหนายเห็นวา มีผลกระทบ
ในทางลบอยางรายแรงตอเศรษฐกิจ สภาพตลาดการเงินและตลาดทุนในประเทศหรือภายนอกประเทศไทย ไมวาโดย
ทางตรงหรือทางออม ซึ่งจะมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอการดําเนินงานตลอดจนราคาเสนอขายหุน
(ฉ) กรณีที่ดัชนีปดของตลาดหลักทรัพย กอนระยะเวลาสิ้นสุดของการเสนอขายหุนลดลงต่ํากวา 1,300 จุด
(ช) มีคําสั่งจากสํานักงาน ก.ล.ต. คณะรัฐบาล หรือหนวยงาน หรือองคกรของรัฐใหหยุดการเสนอขายหุน
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน จะเปนไปตาม
รายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย (Underwriting Agreement)
กรณีผูจัดการการจัดจําหนายใชสิทธิยกเลิกเสนอขายหุนและจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน ผูจัดการการจัด
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการคืนเงินจองซื้อใหกับผูจองซื้อแตละราย ตามรายละเอียดที่
ระบุไวในขอ 5.9
5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายหุนใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,200,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปด
การเสนอขาย
ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 150,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.60 บาท
หัก : คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุน
5.4

240,000,000
7,200,000
232,800,000
1.55

บาท
บาท
บาท
บาท

192,000
75,000
7,200,000
150,000
41,075
2,802,000
10,460,075

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยของบริษัท
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 1
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน2
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาพิมพหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อ โดยประมาณ
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ *
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

หมายเหตุ : 1 บริษัทไดรับยกเวนคาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมตอประชาชนในครั้งนี้
2 ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
* คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณาประชาสัมพันธ
หนาที่ 3.0 - 7

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูถือหุนสามัญของ CEN

บริษัทจะดําเนินการใหบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จัดสง
เอกสารประกอบการจองซื้อ ไดแก หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล (CD-ROM)
รายละเอียดการจัดจําหนายและวิธีปฏิบัติในการรับจองซื้อ ใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในสวนที่ใหสิทิแกผูถือหุนสามัญของ
CEN แบบ ก และรับรองการจองซื้อหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ทุกรายการที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน
ของ CEN ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน โดยจะจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ภายหลังจากวันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของ CEN ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูถือหุนสามัญของ CEN ไมไดรับเอกสารดังกลาว สามารถ
ติดตอขอรับเอกสารดังกลาวไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ไดตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม
2557 จนถึงวันสิ้นสุดการจองซื้อหุนในสวนที่เสนอขายตอผูถือหุนสามัญของ CEN หรือสามารถดาวนโหลด (Download)
หนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนและใบจองซื้อหุนสามัญในสวนที่ใหสิทธิแกผูถือหุนของ CEN แบบ ก ไดที่เว็บไซตของ CEN ที่
www.cenplc.com ตั้งแตเวลา 13.00 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2557 จนถึงวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขายหุนในสวนที่เสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิมของ CEN
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน แบบ ข ไดที่สํานักงานสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย และ
ผูจัดจําหนายและปรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแตวันที่ 25 สิงหาคม 2557 จนถึงสิ้นสุดการจองซื้อใน
สวนที่เสนอขายตอประชาชน
ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ CEN ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย และผูมีอุปการคุณของบริษัทสามารถ
ดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวน ซึ่งมีขอมูลไมแตกตางกันจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงาน ก.ล.ต. เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อจากเว็บไซต www.sec.or.th
5.6

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย1 ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่
เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของบริษัทตนเอง และ
ผูเกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทธ. 70/2552 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 1 กันยายน 2552 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และบริษัทยอยของบริษัท และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 15
ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่เสนอขายในครั้งนี้ แบงการจัดสรรออกเปน 3 สวน คือ (1) ผูถือหุน
สามัญของ CEN จํานวน 60,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย จํานวน 45,000,000 หุน และ (3)
ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 45,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายหุนใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไป
ตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
1

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะรับประกันการจําหนายเฉพาะหุนในสวนที่ไดรับจัดสรรจากผูจัดการการจัดจําหนายใหไดหมด
ทั้งจํานวน
หนาที่ 3.0 - 8
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เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท
สูงสุด

เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย

ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูจองซื้อรายยอย
5.6.1

วิธีจัดสรรหุนจํานวน 60,000,000 หุน ใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN

การจัดสรรหุนใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ที่มีรายชื่อปรากฎอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของ CEN ณ วันที่ 1
เมษายน 2557 ซึ่งเปนวันปดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุน ในอัตราสวน 10.5027 หุนสามัญของ CEN ตอ 1 หุนสามัญ
ของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ CEN มีสิทธิในการจอง
ซื้อหุนสามัญของบริษัท นอยกวา หรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่จัดสรรใหแกผูถือหุน
สามัญของ CEN ทั้งสิ้นแลว ตองไมเกิน 60,000,000 หุน โดยจะตองชําระเงินตามจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อทั้งจํานวน
ผูจัดการการจัดจําหนายขอสงวนสิทธิในการจัดสรรหุนใหแกบุคคลอื่นตอไป
หากผูไดรับสิทธิในการจองซื้อไม
สามารถนําสงเอกสารการจองซื้อ หรือปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ หรือไมสามารถจายชําระเงินคาจองซื้อหุนไดครบถวน
ภายในกําหนดระยะเวลาจองซื้อ
ในการจัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ขางตน หากมีหุนเหลือจากการใชสิทธิของผูถือหุนสามัญของ CEN
ผูจัดการการจัดจําหนาย และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทมีอํานาจจัดสรรหุนดังกลาวเพื่อเสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย และ/หรือ ผูมีอุปการคุณของบริษัท ตลอดจนกําหนดเงื่อไขและรายละเอียดอื่นใดที่จําเปนเกี่ยวกับ
การเสนอขายหุนดังกลาวตามเห็นเหมาะสม และไมขัดแจงกับกฎหมาย และ/หรือ กฎหรือระเบียบที่เกี่ยวของของสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการเสนอขายหุนสามัญของ
บริษัทในครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
ทั้งนี้ ในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ในครั้งนี้ จะรวมถึงการจัดสรรหุนใหแกผูถือหุน
รายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ซึ่งเปนผูถือหุนสามัญ
ของ CEN ที่มีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามสัดสวนการถือหุนดังกลาวใน CEN ซึ่งการจัดสรรหุน
ดังกลาวไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และไดรับ
การผอนผันการจัดสรรหุนที่ออกใหมใหแกผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม กรรมการ หรือผูบริหารของบริษัท และ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว โดยมีรายละเอียดของการจัดสรรดังนี้
รายชื่อ

1. นายชนะชัย ลีนะบรรจง4
2. นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง5
3. นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง6
4. นางสาววิมล ลีนะบรรจง7
5. นางนิดา เชาววิศิษฐ8

ความสัมพันธกับบริษัท

บุคคลที่มีความสัมพันธกับ
กรรมการและผูบริหาร
ปรานกรรมการบริษัท
บุคคลที่มีความสัมพันธกับ
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่มีความสัมพันธกับ
กรรมการและผูบริหาร
บุคคลที่มีความสัมพันธกับ
กรรมการและผูบริหาร

จํานวนหุนที่ถืออยู
จํานวนหุนที่มีสิทธิ
จํานวนหุนที่ถือ
กอนการจัดสรร
ไดรับการจัดสรร
ภายหลังการจัดสรร
1
2
หุน
รอยละ
(หุน)
หุน
รอยละ3
11,267,145 11,267,145
1.88
450
-

0.000001
-

2,658,062
114,280

2,658,512
114,280

0.02
-

-

-

1,904

1,904

-

-

-

8,035

8,035

1.88

หนาที่ 3.0 - 9
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หมายเหตุ :

1

คํานวณจากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดกอนเสนอขายแกประชาชน ซึ่งมีจํานวน 450,000,000 หุน

2

การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ทางผูถือหุนไดมีมติในการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ใหผูถือหุน เดิม CEN ในอัตราสวน 12.4449 อยางไรก็ตาม อัตราสวนดังกลาวไดมีการเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่ถือของผูถือหุน เดิม CEN ณ วันปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 1 เมษายน 2557 ซึ่งอัตราสวนใหมที่ไดรับการ
จัดสรร คือ 10.5027 หุนเดิม ตอ 1 หุนใหม
3

คํานวณจากจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หลังเสนอขายแกประชาชน ซึ่งมีจํานวน 600,000,000 หุน

4

นายชนะชัย ลีนะบรรจง เปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูบริหารของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) โดยเปนพี่นอง
รวมสายโลหิตของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้ นายชนะชัยเปนผูถือหุนใหญในบริษัท CEN
ซึ่ง ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน นายชนะชัยถือหุน CEN อยูจํานวน 144,412,300 หุน
5

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของ
บริษัท นอกจากนี้ ยังดํารงตําแหนง ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท CEN ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) ณ วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรับสิทธิจองซื้อ นายวุฒิชัยถือหุน CEN อยูจํานวน
32,336,200 หุน
6

นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง เปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูบริหารของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) โดยเปน
พี่นองรวมสายโลหิตของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน นางสาวภานิชา
ถือหุน CEN อยูจํานวน 1,200,255 หุน
7

นางสาววิมล ลีนะบรรจง เปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูบริหารของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) โดยเปน
พี่นองรวมสายโลหิตของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ซึ่งดํารงตําแหนงเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท ณ วันที่ปดสมุดทะเบียน นางสาววิมล
ถือหุน CEN อยูจํานวน 20,000 หุน
8

นางนิดา เชาววิศิษฐ เปนบุคคลที่มีความสัมพันธกับผูบริหารของบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน) โดยเปนมารดา
ของนายพิพิธ เชาววิศิษฐ ซึ่งดํารงตําแหนงเปน กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการผูจัดการฝายขายและการตลาด และเลขานุการบริษัท ณ
วันที่ปดสมุดทะเบียน นางนิดาถือหุน CEN อยูจํานวน 100,000 หุน

5.6.2

วิธีจัดสรรหุนจํานวน 45,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย และ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3

วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 45,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท โดยจะทําการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุน
ของผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายตามขอ 5.2.1 ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.7.1

ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ CEN

ผูจองซื้อประเภทผูถือหุนสามัญของ CEN จะตองจองซื้อหุนสามัญของบริษัทในอัตราสวน 10.5027 หุนสามัญของ
CEN ตอ 1 หุนสามัญของบริษัท และเศษหุนที่เปนทศนิยมที่เกิดจากการคํานวณสิทธิจะถูกปดทิ้ง ทั้งนี้ ผูถือหุนสามัญของ
CEN อาจแสดงความจํานงจองซื้อหุนเพิ่มทุนนอยกวา หรือเทากับสิทธิที่ตนไดรับ แตเมื่อรวมจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่
จัดสรรใหแกผูถือหุนสามัญของ CEN ทั้งสิ้นตองไมเกิน 60,000,000 หุน โดยสามารถยื่นเอกสารการจองซื้อไดที่สํานักงาน
ใหญของผูจัดการการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.7.1 (3) ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 3 กันยายน 2557
ถึงวันที่ 5 กันยายน 2557 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ก ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอม
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมทั้งแนบใบรับรองการจองซื้อหุน (เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุน) กรณีมีการ
เปลี่ยนแปลงชื่อ/ชื่อสกุล ซึ่งทําใหชื่อ/ชื่อสกุลของผูถือหุนที่ตองการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไมตรงกับขอมูลรายชื่อผูถือหุนที่
มีสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนตามสัดสวนการถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียน เพื่อสิทธิในการไดรับการจัดสรรหุนสามัญของ
บริษัท ตามสัดสวนจํานวนหุน CEN ที่ผูถือหุนแตละรายถืออยู ใหแนบเอกสารแสดงการเปลี่ยน ชื่อ/ชื่อสกุล เชน หนังสือ
รับรอง ใบสําคัญการสมรส ใบสําคัญการหยา (แลวแตกรณี) พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ทั้งนี้กําหนดใหผูจองซื้อยื่น
ใบจองซื้อหุน 1 ใบ ตอใบรับรองการจองซื้อหุน 1 ฉบับเทานั้น และแนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางใบตางดาวที่ยังไมหมดอายุ
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
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ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให
CUSTODIAN
มาจองซื้อหุนตองมีหนังสือมอบอํานาจให
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุนจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะตองมีหนังสือของ
CUSTODIAN
ที่ระบุวาผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามพรอมรับรอง
สําเนาถูกตองอีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว : เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น และไดผานขั้นตอนการรูจัก
ลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence: KYC/CDD)
และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือ
บริษัทหลักทรัพยอื่นมาแลว ผูจองซื้อดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้
หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียด
ถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ : เปนผูที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือบริษัทหลักทรัพยอื่น
และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสาร ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบ
เพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยหรือบริษัท
หลักทรัพยอื่นมาแลว นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวไมจําเปนตองแนบ KYC/CDD
และ Suitability Test ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือ
กรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง
ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(2)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
(ก)

กรณีชําระเปนเงินโอน (จายชําระเต็มจํานวน งดรับจองซื้อดวยเงินสด)
-

สําหรับผูถือหุนที่มีความประสงคที่จะชําระเงินคาจองซื้อเปนเงินโอน โปรดกรอกขอมูลในใบนํา
ฝากพิเศษ (Special Pay In) ที่แนบมาพรอมกับหนังสือแจงสิทธิจองซื้อหุนสามัญของบริษัท และชําระเงินไดที่
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ เขาบัญชีกระแสรายวัน Company Code 5298 ชื่อบัญชี “บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซื้อหุน” หรือ “KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยผูถือหุน
ที่ประสงคจะจองซื้อ ตองแนบหลักฐานการโอนเงิน (ฉบับจริง) ดังกลาว มาพรอมกับใบจองซื้อ
-

ฝาก/โอนเงินครั้งเดียว ตอ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ นอยกวาสิทธิ

- กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุน) ชื่อ นามสกุล หมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอได ไวในหลักฐานการโอนเงินที่ไดชําระเงินคาจองซื้อ
-

กําหนดเวลารับจองซื้อ กรณีชําระดวยเงินโอน :
โอนเงินสด : กําหนดการรับจองซื้อหุนในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.

โอนดวยเช็ค : การโอนดวยเช็ค ผูจองซื้อจะตองนําเช็คลงวันที่ไมเกินวันที่ 3 กันยายน 2557 นํา
ฝากเขาบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ ประเภทบัญชีกระแสรายวัน Company Code 5298 ชื่อ
หนาที่ 3.0 - 12

บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)

บัญชี “บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซื้อหุน” หรือ “KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share
Subscription” ภายในวันที่ 3 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 4 กันยายน 2557 และเช็คดังกลาวตอง
สามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีในกรุงเทพมหานครไดภายในระยะเวลาจองซื้อเทานั้น โดยกําหนดการรับเอกสาร
การจองซื้อหุน โดยวิธีการโอนดวยเช็ค ในวันที่ 3 – 5 กันยายน 2557 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ทั้งนี้ ผูถือหุน ที่จองซื้อจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี)
ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน
*** ผูจองซื้อหุน หามโอนเงินสด หรือ เช็ค กอนวันที่ 3 กันยายน 2557 โดยเด็ดขาด ***
(ข)

กรณีชําระเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท (จายชําระเต็มจํานวน)

- ชําระเงินคาจองซื้อโดยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ที่ขีดครอมเฉพาะสั่งจาย “บริษัท
หลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด เพื่อจองซื้อหุน” หรือ “KT ZMICO Securities Co., Ltd. For Share Subscription” โดยเช็ค
แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันที่ไมเกิน 3 กันยายน 2557 และสามารถเรียกเก็บเงินจากสํานักหักบัญชีใน
กรุงเทพมหานครไดภายในระยเวลาจองซื่อเทานั้น ทั้งนี้ หากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกิน 3 กันยายน 2557 และหากชําระเปนเช็ค ใหลงวันที่ 3 กันยายน 2557 เทานั้น
- ตองจายเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จํานวน 1 ฉบับตอ 1 ใบจอง ทั้งกรณีจองซื้อตามสิทธิ
หรือนอยกวาสิทธิ (ยกเวนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร จํากัด)
- กรุณาระบุเลขทะเบียนผูถือหุน (ดูจากใบรับรองการจองซื้อหุน) ชื่อ นามสกุล และหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท
-

กําหนดการรับจองซื้อหุน กรณีชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท :
รับจองซื้อในวันที่ 3 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00น.

ทั้งนี้ ผูถือหุน ที่จองซื้อจะตองเปนผูรับภาระคาใชจายหรือคาธรรมเนียมธนาคาร (ถามี)
ตางหากจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน โดยผูจัดการการจัดจําหนาย จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อหุนรวมใหกับ
บริษัทตอไป
(3)

ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ก เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (1) ประกอบดวย
(ก)

ใบจองซื้อหุน แบบ ก

(ข)

ใบรับรองการจองซื้อหุน (เอกสารแจงสิทธิการจองซื้อหุน)

(ค)

เอกสารแสดงตน อยางใดอยางหนึ่งตามที่ระบุในขอ 5.7.1 (1) (ก) – (ง)

(ง)

เอกสาร KYC Application Form ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ 5.7.1 (1) (จ) – (ฉ)

(จ)
5.7.1 (1) (จ) – (ฉ)

แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) ตามรายละเอียดที่ระบุในขอ

(ฉ)

กรณีผูจองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชี Issuer Account : A/C 600 ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม

ดังนี้
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-

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซื้อหลักทรัพย เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชี

-

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

บริษัทผูออกหลักทรัพย
(ช)

หลักฐานการชําระเงินตามขอ 5.7.1 (2)

มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด ระหวางวันที่ 3 – 5
กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ตามสถานที่ระบุดานลาง
คุณอโณทัย ศฤงคารกุลกิจ / คุณรวิวรรณ ทองสิงห
ฝายปฏิบัติการธุรกิจหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด
ชั้น 21 อาคารลิเบอรตี้สแควร
เลขที่ 287 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 02 695-5043 / 02 695-5036
*** งดรับการจองซื้อหุนสามัญของ RWI ทางไปรษณีย และทางโทรสาร ***
(4) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระเงินคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1)
– (3)
5.7.2

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังนี้

(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงรายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให CUSTODIAN มา
จองซื้อหุน ตองมีหนังสือมอบอํานาจให CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุนจะลงนามโดย
CUSTODIAN และจะตองมีหนังสือของ CUSTODIAN ที่ระบุวาผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยัง
ไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามพรอมรับรองสําเนาถูกตอง อีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว : เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทํา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระเบียบที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดแลว ใหผูจองซื้อดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย
จัดสงใบจองซื้อหุนใหผูจัดจําหนาย โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาว
ขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และชัดเจน
พรอมลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ : เปนผูที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระบุไวในขอ 5.2 และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อดังกลาว
และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารที่ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา
(Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระเบียบที่กําหนด แลวใหนติ ิบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ
กรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสาร ดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย
จัดสงใบจองซื้อหุนใหผูจัดจําหนาย โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาว
ขางตน นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร KYC/CDD และ
Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ช) การจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานชองทางเว็บไซตของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัท
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หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ซึ่งผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer
& Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง
(Suitability Test)กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อ โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะตองมีการควบคุมดูแลการจอง
ซื้อผานระบบออนไลนที่รัดกุมเพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อไดโดยใชชื่อผูใช (User Name) และรหัสผาน
(Password Login) และผูจองซื้อตองยืนยันผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยืดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัด
จําหนายหลักทรัพย
(ซ) การจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป : ผูจองซื้อสามารถจองซื้อผานผูแนะนําการลงทุนของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่สามารถใหบริการจองซื้อหุนผานระบบนี้ได ไดแก บริษัทหลักทรัพย เคที ซีมิโก จํากัด และบริษัท
หลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) โดยผูจองซื้อจะตองเปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยหรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจัด
จําหนายหลักทรัพย โดยไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your
Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมินความสามารถในการรับความ
เสี่ยง (Suitability Test)กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยกอนการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
จะตองมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทปที่รัดกุมเพียงพอ และผูจองซื้อตองยืนยันวาไดศึกษาขอมูล
เกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพยและยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนและขอมูลสรุปของ
หลักทรัพยดังกลาว โดยผูจองซื้อไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะจัดใหมีหนังสือ
ชี้ชวนและขอมูลสรุปในเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยโดยจะตองปฏิบัติตาม ดังนี้
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตองแจงการจัดสรรจํานวนหุนจองใหแกผูจอง
ซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป โดยระบุจํานวนหุนที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จํานวนเงินที่ตองชําระ การฝากหุน วิธีการและ
วันที่ตองชําระราคา และแจงใหทราบวา ผูจองซื้อสามารถศึกษาขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้ชวนและ
ขอมูลสรุปผานเว็บไซต (Website) ของผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือจากหนังสือชี้ชวนผาน www.sec.or.th
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตองตรวจสอบตัวตนของผูจองซื้อผานทาง
โทรศัพทบันทึกเทป เชน เลขประจําตัวประชาชน วันเดือนปเกิด ธนาคารที่ใชชําระโดยวิธีเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย หรือชื่อผูแนะนําการลงทุน เปนตน
- ผูจองซื้อตองยืนยันทางวาจาวาไดรับทราบขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกลาว
- ผูแนะนําการลงทุนของผูจัดจําหนายหลักทรัพย เมื่อรับคํายืนยันพรอมรายละเอียดการจองซื้อ
ผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ตองบันทึกคําสั่งการจองซื้อผานระบบที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจัดเตรียมให โดยระบบจะแสดง
ขอมูลการจองผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ชื่อผูแนะนําการลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผานระบบ
หากผูจองซื้อไมสามารถดําเนินการจองซื้อผานระบบออนไลน หรือผานระบบโทรศัพทบันทึกเทปได
ผูจองซื้อสามารถทําการจองซื้อตามวิธีการจองในขอ 5.7.2 (1) ขอ (ก) – (ฉ) ได
(ฌ) กรณีผูจองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชี Issuer Account : A/C 600 ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
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-

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย

เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชี

-

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

บริษัทผูออกหลักทรัพย
(2)

ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

(ก) กรณีจองซื้อผานการกรอกใบจองซื้อ สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
(ข) กรณีการจองซื้อผานระบบออนไลน (Online) สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
(ค) กรณีการจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป สามารถจองซื้อภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
(3)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยวิธีการชําระเงินดังนี้

(ก) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา
“Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ทั้งนี้ การชําระเงินคา
จองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติ
จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย ตามขอ 5.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับแลวในวันจองซื้อ
(ข) ในกรณีที่ผูจัดจําหนายตัดเงินจากระบบเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยไมผาน ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยชําระเปนเงินโอนเขาบัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 แตละรายกําหนด พรอมสงหลักฐานการ
โอนเงินมายังผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมใน
สวนของตนเขากับบัญชีบริษัทตอไป
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดมีบัญชีจองซื้อกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะจองซื้อ
หลักทรัพยดวยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 หรือผูจองซื้อที่มีบัญชีจองซื้อ แตไมสามารถชําระเงินคาจองซื้อผานระบบเงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หรือเงินที่ฝากอยูกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยได ผูจอง
ซื้อสามารถชําระเงินคาจองซื้อหุนตามจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 11
กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 10 กันยายน 2557 เทานั้น และชื่อเจาของเช็ค
ตองเปนชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานั้น และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลใชบังคับ แตไมเกินวันที่ 10 กันยายน 2557
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- หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2557 และในวันที่ 12
กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
(Good Fund) เทานั้น
- ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายเขา
บัญชีจองซื้อหุนที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 แตละรายกําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพท
ที่ติดตอไดไวดานหลัง และโปรดนําสงตามเวลาที่ผูจัดจําหนาย แตละรายกําหนด โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละรายจะ
ดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ
5.7.2 (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจดั จําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวใน
ขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 - 12 กันยายน 2557 ยกเวนผูจองซื้อผานทางระบบออนไลน (Online)
และผูจองซื้อผานทางโทรศัพทบันทึกเทป ผูจองซื้อไมตองนําสงใบจองซื้อหรือเอกสารประกอบการจองซื้อ
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอ
เงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามขอ
5.7.2 (1) – (4)
5.7.3

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน แบบ ข ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล
ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และ
แนบเอกสารดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุ และ
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขที่บัตร
ประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นหนาที่มีเลขที่บัตรประจําตัวประชาชน พรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง กรณีที่ผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเยาว (ถามี) คํายินยอมจากผูปกครอง
(บิดา/มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรม) ที่ยังไมหมดอายุ และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตางดาวที่ยัง
ไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ค) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกใหไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือ
สําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
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(ง) ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท
(Certificate of Incorporation) หรือสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (Affidavit) ที่ออกไมเกิน 6 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทางที่ยังไมหมดอายุ (แลวแตกรณี) ของผูมี
อํานาจลงนามผูกพันของนิติบุคคลนั้น พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
ในกรณีที่มีการมอบอํานาจให CUSTODIAN มาจองซื้อหุน ตองมีหนังสือมอบอํานาจให
CUSTODIAN ดําเนินการแทน 1 ฉบับ โดยในเอกสารการจองซื้อหุนจะลงนามโดย CUSTODIAN และจะตองมีหนังสือของ
CUSTODIAN ที่ระบุวาผูมีอํานาจลงนามพรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามพรอม
รับรองสําเนาถูกตอง อีก 1 ฉบับ
(จ) กรณีผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือตางดาว : เปนผูที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
หรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อ
ทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทํา
แบบประเมินความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระเบียบที่สํานักงาน
ก.ล.ต. กําหนดแลว ใหผูจองซื้อดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตามตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย
โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน ผูจองซื้อจะตองแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อตามตัวอยางลายมือ
ชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนาย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อ
(ฉ) กรณีผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยหรือในตางประเทศ : เปนผูที่มีบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยหรือเปดบัญชีอื่นๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระบุไวในขอ 5.2.1 และทั้งนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ
ดังกลาวและกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารที่ไดผานขั้นตอนการรูจักลูกคาและตรวจสอบเพื่อทราบขอเท็จจริงเกี่ยวกับ
ลูกคา (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และไดดําเนินการจัดทําแบบประเมิน
ความสามารถในการรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามระเบียบที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด
แลวใหนิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสาร ดําเนินการกรอกใบจองซื้อหุน และลงนามตาม
ตัวอยางลายมือชื่อที่ใหไวกับผูจัดจําหนายจัดสงใบจองซื้อหุนใหผูจัดจําหนาย โดยไมตองแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจอง
ซื้อ ทั้งนี้ หากไมเปนไปตามเงื่อนไขที่กลาวขางตน
นิติบุคคลที่เปนผูจองซื้อ และ/หรือกรรมการที่เปนผูลงนามในเอกสารดังกลาวจะตองแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ที่กรอกรายละเอียดถูกตอง ครบถวน และชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อผูจองซื้อใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพย เพื่อเปนเอกสารประกอบการจองซื้อหุน
(ฌ) กรณีผูจองซื้อที่เลือกฝากหลักทรัพยเขาบัญชี Issuer Account : A/C 600 ตองแนบเอกสารเพิ่มเติม
ดังนี้
-

เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองหลักทรัพย

เฉพาะผูที่ประสงคนําหลักทรัพยฝากเขาบัญชี

-

แบบสอบถามสําหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบุคคล

บริษัทผูออกหลักทรัพย
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(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
ระยะเวลาการจองซื้อ คือ 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
(3)

5.2.1

ภายใน

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้

(ก) หากทําการจองซื้อในวันที่ 10 กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. และวันที่ 11 กันยายน
2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) หักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนาย เช็ค
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็คใหลงวันที่ 10 กันยายน 2557 และชื่อเจาของเช็คตองเปน
ชื่อเดียวกับชื่อผูจองซื้อเทานัน้ และหากชําระเปนแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ แตไมเกินวันที่ 10 กันยายน 2557
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อโดยหักจากเงินที่ฝากอยูกับผูจัดการการจัดจําหนาย หรือผานระบบโอนเงิน
อัตโนมัติ จะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2.1 ที่ได
ดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผล
บังคับแลวในวันจองซื้อ
(ข) หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 11 กันยายน 2557 และในวันที่ 12
กันยายน 2557 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน
(Good Fund) หรือเงินโอนอัตโนมัติ หรือ หักจากเงินที่ฝากกับผูจัดการการจัดจําหนายเทานั้น
(ค) ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจาย เขา
บัญชีตามที่ ผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพยกําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไว
ดานหลัง และโปรดนําสงตามเวลาที่ผูจัดการการจัดจําหนายกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายหลักทรัพย จะดําเนินการ
โอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีบริษัทตอไป
(4) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ แบบ ข เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ 5.7.3 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ
5.7.3 (3) มายื่นความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 10 กันยายน 2557 ถึงวันที่ 12 กันยายน 2557
(5) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืน
ไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน ตามขอ 5.7.3 (1) – (4)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หากมีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่จัดสรรใหตามที่ระบุไวในขอ 1.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 จะดําเนินการหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในขอ 5.6 สําหรับผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร หรือ
ไดรับการจัดสรรนอยกวาจํานวนที่จองซื้อ จะไดรับคืนเงินคาจองซื้อตามรายละเอียดในขอ 5.9
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น
จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรที่จองซื้อผาน
ตนเอง โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยเร็วที่สุดและจะไมเกิน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่จองซื้อไดระบุไว
ในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2

กรณีที่ผูจองซือ้ หุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน ไม
ครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะ สั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อหุนโดยเร็วที่สุดและจะไมเกิน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุน
สามัญที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน
อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่จองซื้อไดระบุ
ไวในใบจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีที่ผูจองซือ้ ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา
จองซื้อหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
อันเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจาก
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อหุนจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรอคาเสียหายใดๆ จากผูจัดจําหนายหลักทรัพยในการที่ผูจองซื้อไมมาติดตอขอรับเช็คคืน
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5.9.4

กรณีที่มีการยกเลิกการจองซือ้

(ก) กรณีเกิดเหตุการณตามที่ระบุไวในขอ 5.3.1 เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย และผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายใชสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุน
ใหถือวาผูจองซื้อไดใชสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยทันที
(ข) กรณีเกิดเหตุการณอื่นใดที่ทําใหบริษัทที่ออกหลักทรัพยตองระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย หรือไม
สามารถสงมอบหลักทรัพยที่เสนอขายได ผูจองซื้อมีสิทธิที่จะยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย โดยผูจองซื้อจะตองแจงความ
ประสงคตอผูจัดจําหนายหลักทรัพยภายใน 5 วันทําการ นับแตวันที่เกิดเหตุการณดังกลาว
หากเกิดเหตุการณตาม (ก) หรือเหตุการณตาม (ข) และผูจองซื้อไดใชสิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยผูจัด
จําหนายหลักทรัพยที่รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพยดังกลาว จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อ
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใหแกผูจองซื้อหุนรายนั้นๆ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ สั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยเร็วที่สุดและจะไมเกิน
14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน หรือนับแตวันที่เกิดเหตุการณตาม (ข) ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผู
จองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนสามัญที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันพน
กําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุน
คืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10

วิธีรการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนสามัญใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย
กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งนี้ เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัท
เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขาย
หุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรรีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบใบ
หุนตามจํานวนหุนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยู
ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้ออาจจะไดรับใบหุนภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาต
ใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเปนที่เรียบรอยแลว
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนํา
หุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” โดยศูนยรับฝากหลักทรัพย
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จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วัน
ทําการ นับจากวันปดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้
ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
ของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (2) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิในการฝากหุนใน
บัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ตามขอ 5.10 (3) ใหแกผูจองซื้อแทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน
แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพยโดยผานศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จํากัด”
โดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการ นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
หุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหลักทรัพยดังกลาว ผูจองซื้อสามารถติดตอ
ไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหลักทรัพยตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอน
หุนสามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ ดังนั้น ผูจองซื้อที่
นําฝากใบบัญชีดังกลาวอาจจะไมสามารถถอนหุนสามัญไดทันภายในวันที่หุนสามัญของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายไดในวัน
แรกในตลาดหลักทรัพย
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