บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหลักทรัพย์
1.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกในครั้งนี้ (Initial Public Offering) เป็นการเสนอขายหุ้น
สามัญของ บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 270,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ผู้เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
จานวนหุ้นสามัญที่เสนอขาย

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ
ราคาเสนอขายหุ้นละ
มูลค่ารวมของหุ้นสามัญที่เสนอขาย
ระยะเวลาจองซื้อ
1.2

: บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
: หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
: ไม่เกิน 270,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.23 ของจานวนหุ้นที่
จ าหน่ า ยได้ ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ภายหลั ง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนในครั้งนี้
: 1.00 บาท
: [] บาท
: [] บาท
: ตั้งแต่เวลา [] - [] น. ของวันที่ [] - []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งนี้ เป็นการเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วไป ผ่าน
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 โดยมีสัดส่วนในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ดังนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิทธิ

เสนอขายต่อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทหรือ
บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม

ร้อยละ []
หรือเท่ากับ [] หุ้น
ร้อยละ []
หรือเท่ากับ [] หุ้น

ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นสามัญที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละ
ประเภท หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดที่กาหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ
เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญในครั้งนี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุ้นต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป เนื่องจากหุ้น
ที่จัดสรรในการเสนอขายครั้งนี้มีไม่เพียงพอสาหรับการเสนอขายเป็นการทั่วไป
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 1
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ในการพิจารณาประเภทของผู้ลงทุนให้ยึดตามนิยามที่กาหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทั่วไป

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มิใช่ผู้ลงทุนสถาบันตามคาจากัดความที่
ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็นผู้มีอุปการคุณที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จัดการการจัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งได้แก่ลูกค้าที่ทาการซื้อขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธน
กิจ บริษัทคู่ค้า ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ที่ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลทางธุรกิจ และ
ผู้แนะนาธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผู้ที่คาดว่าจะเป็นลูกค้า
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทั้งที่ติดต่อใน
ปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่าจะได้ติดต่อในอนาคต หรือบุคคลที่มีความสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับผู้จัดจาหน่าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเป็นต้น ทั้งนี้
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกัน
การจาหน่ายจะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้
ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกัน
การจ าหน่ า ย หรื อ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยและรั บ ประกั น การจ าหน่ า ยถู ก ห้ า มมิ ใ ห้ จั ด สรร
หลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ตลอดจนบุ ค คลที่ บ ริ ษั ท ถู ก ห้ า มมิ ใ ห้ จั ด สรรหลั ก ทรั พ ย์ ใ ห้ ได้ แ ก่
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ของบริษัท รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มี
อานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ
50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรรหุ้นที่เหลือ
จากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่ มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ลงทุนสถาบัน

หมายถึง ผู้ลงทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุ้นสามัญผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านั้น ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพย์เพื่อเป็นทรัพย์สินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วน
บุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร์
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 2
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(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติ
บุคคลอื่นที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผู้ลงทุนต่างประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผู้ลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทาง
ใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษัทฯหรือบริษัทย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์อันดีกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย เช่น ผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สัญญา
ผู้จัดหาสินค้า บริษัทคู่ค้า สถาบันการเงินที่ติดต่อ ผู้ให้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผู้ให้การสนับสนุนข้อมูล
ทางธุรกิจ ผู้แนะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็นต้น ทั้งที่ติดต่อในปัจจุบัน ที่เคยติดต่อ หรือผู้ที่คาดว่า
จะได้ติดต่อในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยต้องการชักชวนให้มีความสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และ
พนักงานหรือที่ปรึกษาของนิติบุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษัทย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์
ให้ความช่ วยเหลือ ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรื อทางอ้อม แก่ บริษั ทฯหรื อบริ ษัทย่อ ย ในการ
ประกอบธุรกิจได้ ทั้ งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อานาจควบคุม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์อันดีกับกรรมการหรือผู้บริหารของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว
ผู้มีอุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
ตามที่ระบุในข้อ 5.2 เท่านั้น โดยผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย สามารถจองซื้อหุ้นได้ตามวิธีการ
ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทั้งนี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการ
จัดสรรหุ้นให้กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัท
ฯ รวมถึงกองทุนรวมซึ่งบริษัทฯหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และ
ผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ตามที่กาหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่ายและการ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)
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การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้มิได้เป็นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็นการทั่วไป
เนื่องจากจานวนหุ้นที่เสนอขายในครั้งนี้มีจานวนจากัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในวง
กว้าง
1.3

สิทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน์เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษัทฯ ทุกประการ

1.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
หุ้นสามัญที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) โดยบริษัทฯจะดาเนินการนาหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯที่เสนอขาย
ในครั้งนี้ทั้งหมดเข้าจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET)

2.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นของบริษัทโอนได้โดยไม่มีข้อจากัด เว้นแต่การโอนหุ้นนั้นทาให้บริษัทเสียสิทธิ และผลประโยชน์ที่บริษัท
พึงได้รับตามกฎหมาย
การโอนหุ้นย่อมสมบูรณ์เมื่อผู้โอนได้สลักหลังใบหุ้น โดยระบุชื่อผู้รับโอนและลงลายมือชื่อของผู้โอนกับผู้รับ
โอนและส่งมอบใบหุ้นให้แก่ผู้รับโอน การโอนหุ้นใช้ยันบริษัทได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้รับคาร้องของให้
ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยันบุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ลงทะเบียนการโอนหุ้น แล้ว เมื่อ
นายทะเบียนหุ้นของบริษัทเห็นว่าการ.โอนหุ้นถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท ลงทะเบียนการ
โอนหุ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้รับคาร้องขอ หากการโอนหุ้นไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุ้นของบริษัท
แจ้งแก่ผู้ยื่นคาร้องภายใน 7 วัน
ในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็นหลักทรัพย์ที่
ซื้อขายในศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ (OTC) และหรือศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Futures) ให้การออกใบหุ้นของ
บริษัทและการโอนหุ้นของบริษัทเป็นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

3.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้เป็นการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จึง
ไม่มีราคาตลาดของหุ้นดังกล่าว วิธีการกาหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้คือ []

4.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่มี-
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5.

การจอง การจาหน่าย และการจัดสรร
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อหุ้นและวิธีการจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ได้ตามความ
เหมาะสม ในกรณีที่เกิดปัญหา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทั้งนี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผู้ลงทุน
อย่างเป็นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุ้นครั้งนี้ประสบความสาเร็จสูงสุด

5.1

วิธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ กระทาผ่านผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่ายหรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.2
5.2.1

ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชั้น 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

5.2.2

ผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย
[]
(หากไม่ได้ กล่า วถึง ผู้จัด การการจั ดจาหน่า ยและรับ ประกั นการจาหน่า ยหรื อผู้จั ดจาหน่ายและรับประกั นการ
จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายและผู้จัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายว่า “ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์”)
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5.3
5.3.1

เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์
เงื่อนไขในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิของบริษัท
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายให้ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 เป็นผู้ดาเนินการจัดจาหน่ายหุ้น
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นบุคคลทั่วไป ผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อย จานวน [] หุ้น ([]หุ้น) ในราคาหุ้นละ [] บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ มีข้อตกลงยอมรับประกันการจาหน่ายหุ้น ในลักษณะรับประกันผลการจัดจาหน่ายอย่าง
แน่นอนทั้งจานวน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและ
รับประกันการจาหน่ายหุ้น (Underwriting Agreement) ซึ่งรวมถึงเหตุการณ์ดังต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือ
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษัทฯ
ที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครั้งนี้ หรือ
(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement)
(4) เมื่อมีเหตุที่ทาให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ
สั่งระงับหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ที่เสนอขายได้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิก การเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญข้างต้นจะ
เป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัด จาหน่ายและรับประกัน การจาหน่า ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ายหุ้นในครั้งนี้จากเหตุข้างต้น หรือ
เหตุอื่นที่ระบุไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (Underwriting Agreement) ผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผู้จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะดาเนินการคืนเงินจอง
ซื้อทั้งจานวนให้แก่ผู้จองซื้อแต่ละรายที่จองซื้อหุ้นสามัญตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในข้อ 5.8

5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนและใบสาคัญแสดงสิทธิ
บริษัทฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ให้แก่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น []
บาท โดยจะชาระตามวิธีการที่ตกลงกับบริษัทฯ
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5.3.3

ประมาณการจานวนเงินที่บริษัทฯจะได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนจานวน 270,000,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ [] บาท
หักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ
(ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
จานวนเงินทีจ่ ะได้รับ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ
จานวนเงินทีจ่ ะได้รับต่อหุ้น (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ

5.3.4

[] บาท
[] บาท
[] บาท
[] บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซื้อหุ้น โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ1
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิ้น

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

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

5.4

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่วันที่ [] จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ในวันทา
การของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2
สาหรับผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดการการ
จัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตั้งแต่วันที่ [] จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ใน
วันทาการของสานักงานและแต่ละสาขาของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2
ทั้งนี้ ผู้จองซื้อสามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชี้ชวนที่มีข้อมูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่น
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ http://www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ได้ก่อนทาการ
จองซื้อหุ้นสามัญ
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5.5

วิธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการมิให้มีการจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือ
หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยของตนเอง และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มีลักษณะที่
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลที่บริษัทฯถูกห้ามมิให้จัดสรรหลักทรัพย์ให้
ได้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ รวมถึง
กองทุนรวมซึ่งบริษัทฯหรือกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องของ
บริษัทฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมด เว้นแต่เป็นการจัดสรร
หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อทั้งหมด ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) บริษัทฯมี
วัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุ้นในครั้งนี้ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนสถาบัน จานวน [] หุ้น
(2) ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จานวน [] หุ้น ทั้งนี้ สัดส่วนในการเสนอขายหุ้นให้กับบุคคลที่มิใช่
สัญชาติไทยจะเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิ
ในการใช้ดุลพินิจในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ละประเภท เพื่อทาให้การจองซื้อหุ้ นในครั้ง
นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
(ก)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จานวน [] หุ้น
การจัด สรรหุ้น สามัญ ให้แ ก่บุ คคลทั่ว ไป/ผู้ลงทุน ประเภทสถาบัน นั้น ให้อ ยู่ในดุลยพิ นิจของผู้จั ด
จาหน่ายหลักทรัพย์ ที่จะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปัจจัยต่างๆอันได้แก่ ปริมาณการซื้อขาย
หลักทรัพย์ผ่านผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆกับ ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์เป็นต้น และหากยอดการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภท
สถาบัน ครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจอง
ซื้อหุ้นของบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข)

วิธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จานวน [] หุ้น
การจัดสรรหุ้นสามัญให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหาร
ของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กับบุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อของผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือ
บริษัทย่อยครบตามจานวนที่กาหนดแล้ว ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุในข้อ
5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิดรับจองซื้อหุ้นก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6

วันและวิธีการจอง การชาระเงินค่าจองซื้อหุ้น
รายละเอียดวิธีการจองและการชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นมีดังต่อไปนี้

5.6.1

สาหรับผู้จองซื้อที่เป็นบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผู้จองซื้อจะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน [] หุ้น และต้องเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น
โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุ้นให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน
พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้น พร้อมประทับตราสาคัญของบริษัท (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้ อ
ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้
จองซื้อเป็นผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบ
ธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็นผู้เยาว์
จะต้องแนบหลักฐานที่แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่จดทะเบียนในประเทศไทย:
สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติบุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ
ผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความ
เป็นนิติบุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สาคั ญของนิติ บุค คล (ถ้า มี) พร้อ มแนบสาเนาใบต่ างด้า ว หรื อสาเนาหนั งสื อเดิน ทาง
(แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสี่ยงในการลงทุน) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่ผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ร้องขอ
(ข) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อได้ที่สานักงานและสาขาของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ []
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ [] ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น หรือก่อนเวลา 12.00 น. ของ
วันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
(หรือที่เรียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อ
เจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้ การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบ
โอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้ จองซื้อที่ได้เปิดบัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ 5.2 ที่ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อ
ชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วใน
วันจองซื้อ
2) หากทาการจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระ
เงินค่าจองซื้อตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่
เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้น
ทั้งนี้ (ก) การชาระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่าย
ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ พ ร้ อ มทั้ ง เขี ย นชื่ อ นามสกุ ล ที่ อ ยู่ แ ละเบอร์ โ ทรศั พ ท์ ที่ ติ ด ต่ อ ไว้
ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซื้อหุ้นของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ซึ่งผู้จอง
ซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่ บัญ ชีจองซื้อ ได้จ ากผู้จัด จาหน่ายหลั กทรั พย์ ที่ ผู้จองซื้ อ
ประสงค์จะจองซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในส่วน
ของตนให้แก่บริษัทต่อไป
(ง) ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่น
ความจานงในการจองซื้อหุ้นและชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นได้ที่ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่
ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ [] โดยในการจองซื้อ เจ้าหน้าที่รับ
จองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเป็นหลักฐานในการรับจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อ
(จ) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อทุกราย
เข้าบัญชีของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อ
หุ้ น สามั ญ ของผู้ จ องซื้ อ รายที่ ธ นาคารไม่ สามารถเรี ย กเก็ บ เงิ น ตามเช็ ค แคชเชี ย ร์ เ ช็ ค หรื
อดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.1 (ก)-(ง) ได้
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(2)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้อง
เป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ ตามข้อ
5.2 ซึ่งผ่านขั้นตอนการรู้จักลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกั บลูกค้า (Know
Your Customer & Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจอง
ซื้อ โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ที่รัดกุม
เพียงพอ สามารถตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อได้โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (User Name) และรหัสผ่าน
(Password login) และผู้จองซื้อต้องยืนยันว่าได้ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว
โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์จะจัด
ให้มีหนังสือชี้ชวน ในเว็บไซต์ (Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
(ข) ผู้จ องซื้ อ สามารถจองซื้ อ ได้ ที่เ ว็ บ ไซต์ ข องผู้จั ด จ าหน่ า ยหลัก ทรั พ ย์ ต ามที่ ระบุ ไ ว้ ใ นข้ อ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ [] ถึง 18.00 น. ของวันที่ []
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และ
อาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้ นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ แต่ละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้

(3)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป
(ก) การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็นผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภท
อื่ น ๆ กั บ ผู้ จั ด จ าหน่ า ยหลั ก ทรั พ ย์ ซึ่ ง ผ่ า นขั้ น ตอนการรู้ จั ก ลู ก ค้ า และตรวจสอบเพื่ อ ทราบ
ข้อเท็จจริง เกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC /
CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสี่ยง (Suitability Test) กับผู้จัด
จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ที่รัดกุมเพียงพอ และผู้จองซื้อ
ต้องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์
และยินยอมผูกพันตามหนังสือชี้ชวนของหลักทรัพย์ดังกล่าว โดยผู้จองซื้อไม่ต้องแนบเอกสาร
ใดๆ ประกอบการจองซื้อ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ จะจัดให้มีหนังสือชี้ชวน ในเว็บไซต์
(Website) ของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

ส่วนที่ 3 หน้าที่ 11

บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

(ข) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ต้องแจ้งการจัดสรรจานวนหุ้นจองให้แก่ผจู้ องซือ้
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป โดยระบุ จานวนหุ้นที่จัดสรร ราคาที่เสนอขาย จานวนเงินที่ ต้อง
ชาระ การฝากหุ้น วิธีการและวันที่ต้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผู้จองซื้อสามารถ ศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในหนังสือชี้ชวน ผ่านเว็บไซต์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากหนังสือชี้ชวนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนาการลงทุ นของผู้จัดจาหน่า ยหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บันทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ธนาคารที่ใช้ชาระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์หรือชื่อผู้แนะนาการลงทุน เป็นต้น
(ง) ผู้จองซื้อต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชี้ชวนดังกล่าว
(จ) ผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ต้องบันทึกคาสั่ งการจองซื้อผ่านระบบที่ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บันทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซื้อผ่านระบบ
(ฉ) ผู้จองซื้อสามารถจองซื้อผ่านผู้แนะนาการลงทุนของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ []
(ช) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผู้จองซื้อทุกราย และ
จะตัดสิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(ฌ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หากผู้จองซื้อไม่สามารถดาเนินการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ ผู้จองซื้อสามารถทาการจองซื้อ
ตามวิธีการจองในข้อ 5.7.1 (1) ได้
5.6.2

สาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อยจะต้องปฏิบัติตามวิธีการดังต่อไปนี้
(ก) ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย จะต้องจองซื้อหุ้นขั้นต่าจานวน [] หุ้น และ
ต้องเพิ่มเป็นจานวนทวีคูณของ 100 หุ้น โดยผู้จองซื้อจะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อ
หุ้น ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผู้จองซื้อเป็นนิติบุคคล จะต้องลงนามโดย
ผู้ มี อ านาจลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น พร้ อ มประทั บ ตราสาคั ญ ของบริ ษั ท (ถ้ า มี ) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซื้อดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยังไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่ไม่มีบัตรประจาตัวประชาชน ให้แนบ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 12

บริษัท วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

สาเนาทะเบียนบ้านหน้าที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น
ที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็น
ผู้เยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผู้ปกครอง (บิดา/มารดาหรือผู้แทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบี ยน
บ้านที่ผู้เยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีที่เป็นผู้เยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซื้อหุ้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอง
ซื้อ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตรา
สาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็นนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตั้งบริษัท (Certificate of Incorporation)หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและสาเนาหนัง สือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มีอานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นอกจากนี้ ผู้จองซื้อต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสี่ยงในการลงทุน ) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีที่
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายร้องขอ
(ข) ผู้จ องซื้ อ สามารถจองซื้อ ได้ ที่สานั กงานและสาขาของผู้ จัด การการจัด จ าหน่ า ยและรั บประกัน การ
จาหน่ายเท่านั้น ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
ของวันที่ []
(ค) ผู้จองซื้อต้องชาระเงินค่าจองซื้อหุ้นตามจานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทาการจองซื้อในวันที่ [] หรือก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงิน
ค่าจองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือที่เรียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ที่
สามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ
โดยให้ลงวันที่ [] หรือวันที่ [] และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้จองซื้อเท่านั้น ทั้งนี้
การชาระเงินค่าจองซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิดบัญชี
เพื่อซื้อขายหลักทรัพย์กับผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2 ที่
ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัติดังกล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซื้อ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 13
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2) หากทาการจองซื้อในวันที่ [] หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ [] ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงิน
ค่าจองซื้อตามจานวนที่จองซื้อ โดยชาระเป็นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า
“Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”) เท่านั้น
(ง) ทั้งนี้ (ก) การชาระเงินค่าจองซื้อเป็น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขีดคร่อมสั่งจ่ายผู้จัดการ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามข้อ 5.2 พร้อมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพ ท์ที่ติ ดต่ อไว้ ด้า นหลั ง (ข) การโอนเงิ น ให้โ อนเงิน เข้ าบัญ ชีจ องซื้ อหุ้ นของผู้ จัดจ าหน่า ย
หลักทรัพย์ซึ่งผู้จองซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บัญชีจองซื้อได้จากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ โดย
ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนให้แก่
บริษัทต่อไป ผู้จองซื้อจะต้องนาใบจองซื้อตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซื้อหุ้นตามข้อ 5.7.2 (ค)
มายื่ น ความจ านงในการจองซื้ อ หุ้ น และช าระเงิ น ค่ า จองซื้ อ หุ้ น ได้ ที่ ผู้ จั ด การการจั ด จ าหน่ า ยและ
รับประกันการจาหน่ายตามสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ []
(จ) ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผู้จองซื้อ
ทุกรายเข้าบัญชีของผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซื้อหุ้นสามัญของผู้จองซื้อรายที่ธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊าฟท์ที่ได้เรียกเก็บเงินครั้งแรก
(ฉ) ผู้จองซื้อที่ยื่นความจานงในการจองซื้อและชาระค่าจองซื้อหุ้นสามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทั้งนี้ ผู้จัดการการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผู้
จองซื้อที่ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
5.7
5.7.1

การจัดสรรในกรณีที่มีผู้จองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
ผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/ผู้ลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ สาหรับผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจาหน่าย
และรับประกันการจาหน่ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2

ผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุ้นเกินกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขายสาหรับผู้จองซื้อประเภทผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย

5.8
5.8.1

วิธีการคืนเงินค่าจองซื้อหลักทรัพย์
ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรราย
นั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นแก่ผู้ที่จองซื้อ โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผู้จองซื้อที่
ไม่ได้รับการจัดสรร โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ใน
กรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้อง
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 14
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ทาการชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้
รับการจัดสรร นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจอง
ซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
สูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.8.2

ในกรณีผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรหุ้นน้อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่
ครบตามจานวนหุ้นที่จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นแก่ผู้จอง
ซื้อผ่านตน โดยไม่มีดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผู้ที่จองซื้อที่ได้รับการจัดสรรหุ้นไม่ครบตามจานวนที่จอง
ซื้อ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สั่งจ่ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถ
คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จองซื้อจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้น
ที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดีไม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มีการส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซื้อ
ได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้ในใบจองซื้อ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.8.3

ในกรณีผู้จองซื้อไม่ได้รับการจัดสรรหุ้น อันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้นตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ซึ่งเป็นผู้รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อรายนั้นๆ จะดาเนินการ
คืนเช็คค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อที่ไม่ได้รับการจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซื้อหุ้น
ตามเช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผู้จองซื้อดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่าวคืนจากผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี

5.8.4

กรณีที่มีการยกเลิกการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ที่บริษัทฯและ/หรือผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ใช้สิทธิ
ยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตั้งผู้จัด
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุ้นของบริษัทฯ ให้ถือว่าผู้จองซื้อทุกรายได้ใช้สิทธิยกเลิกการ
จองซื้อหลักทรัพย์ทันที
(2) ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ทาให้บริษัทฯต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
และ/หรื อ ไม่ สามารถส่ ง มอบหลั ก ทรั พ ย์ ที่ เ สนอขายได้ ผู้ จ องซื้ อ มี สิท ธิ จ ะยกเลิ ก การจองซื้ อ
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หลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อจะต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ
5.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วันที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผู้จองซื้อได้ใช้สิทธิยกเลิกการจองซื้อหลักทรัพย์ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รายที่รับจองซื้อหุ้นจากผู้จองซื้อหุ้นที่ยกเลิกการจองซื้อดังกล่าว จะดาเนินการ
ให้มีการส่งมอบเงินค่าจองซื้อหุ้น โดยไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายใดๆให้แก่ผู้จองซื้อที่ได้ใช้สิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อหลักทรัพย์นั้นๆ โดยจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสั่งจ่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุ้น
โดยผู้จองซื้อจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซื้อหุ้นให้แก่ผู้จองซื้อหุ้นได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผู้จัดจาหน่าย
หลักทรัพย์ รายที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผู้จองซื้อในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซื้อหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พ้นกาหนดเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันที่ผู้จองซื้อได้รับเงินค่าจองซื้อแล้วตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มีการส่งเช็คคืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถือ
ว่าผู้จองซื้อได้รับเงินจองซื้อหุ้นคืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซื้อจะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบี้ย และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึ่งเป็นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ที่อยู่ ที่ผู้จองซื้อได้ระบุไว้
ในใบจองซื้อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามที่ระบุในข้อ 5.2 จะไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.9

วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์”) เป็นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กับบริษัท และให้บริการรับฝากใบหลักทรัพย์ที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้แล้ว กล่าวคือ ผู้
จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scriptless
system) ได้ทันที ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จองซื้อสามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษัทเริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยซึ่งแตกต่างจากกรณีที่ผู้จองซื้อจะขอรับใบหลักทรัพย์ โดยผู้จองซื้อหลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์
ดังนั้น ในการเสนอขายหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทั่วไปในครั้งนี้ ผู้จอง
ซื้อสามารถเลือกให้บริษัทดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณี ที่ผู้จองซื้อประสงค์จ ะขอรั บใบหลั กทรัพ ย์ โดยให้ออกใบหลั กทรัพ ย์ในนามของผู้จองซื้ อ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่
ได้รับการจัดสรรให้แก่ผู้ได้รับการจัดสรรทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ที่อยู่ที่ระบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ภายใน 15 วันนับจากวันปิดทาการจองซื้อหุ้น ในกรณีนี้ ผู้ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์
ที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รับใบหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รับ
ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ บริษัทได้รับอนุญาตให้เข้าทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว
(ข) ในกรณีที่ผู้จองซื้อประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝาก
หลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่ กรณีนี้นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทคือ ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์ในชื่อของ “บริษัท ศูนย์รับ
ส่วนที่ 3 หน้าที่ 16
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ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผู้ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวน
หลักทรัพย์ที่บริษัทหลักทรัพย์นั้นฝากหลักทรัพย์อยู่และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วัน
นับจากวันปิดการจองซื้อ ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย์ดังกล่าวจะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ที่
ผู้จองซื้ อฝากไว้ ในกรณี นี้ ผู้ที่ ได้ รับการจัด สรรจะสามารถขายหลั กทรั พย์ ที่ไ ด้รับ การจั ดสรรใน ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทันทีที่ตลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หลักทรัพ ย์ของบริษัททาการซื้อขายได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีที่ผู้จองซื้อหลักทรัพย์เลือกให้บริษัทฯดาเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผู้จองซื้อในใบจองซื้อจะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดังกล่าว มิฉะนั้นแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิที่จะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผู้จองซื้อ ดัง
มีรายละเอียดและวิธีการตามข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีที่ผู้จองซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ที่จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
โดยผู้จองซื้อประสงค์ที่จะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีนี้
บริษัทฯจะดาเนินการนาหลักทรัพย์ที่ได้รับการจั ดสรรฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รับการจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผู้จองซื้อภายใน 7 วันนับจากวัน
ปิ ด การจองซื้ อ ในกรณี นี้ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรจะสามารถขายหลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผู้จองซื้อต้องการจะถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผู้จองซื้อสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราที่ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์กาหนด ทั้งนี้ การถอนหลักทรัพย์ที่ฝากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนั้น ผู้จองซื้อที่นาฝาก
หลักทรัพย์ในบัญชีดังกล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทันภายในวันที่ หลักทรัพย์ของบริษัทฯ
เริ่มทาการซื้อขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทั้งนี้ หากผู้จองซื้อไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุ้นในบัญชี
ของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผู้จองซื้อ
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