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ส่วนที่ 3
ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย์
5.

รายละเอียดของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

5.1

ลักษณะสาคัญของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุน้ สามัญต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรกในครัง้ นี้ (Initial Public Offering) เป็ นการเสนอขายหุน้
สามัญของ บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) จานวนไม่เกิน 270,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
1.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 25.23 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมดของบริษทั ภายหลังการเสนอขายในครัง้ นี้ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ผูเ้ สนอขาย
ประเภทหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขาย
จานวนหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย

มูลค่าทีต่ ราไว้หนุ้ ละ
ราคาเสนอขายหุน้ ละ
มูลค่ารวมของหุน้ สามัญทีเ่ สนอขาย
ระยะเวลาจองซือ้
5.2

: บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน) (“บริษทั ฯ”)
: หุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
: ไม่เกิน 270,000,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 25.23 ของจานวนหุน้ ที่
จ าหน่ า ยได้ ท ัง้ หมดของบริษัท ภายหลัง การเสนอขายหุ้ น ต่ อ
ประชาชนในครัง้ นี้
: 1.00 บาท
: [] บาท
: [] บาท
: ตัง้ แต่เวลา [] - [] น. ของวันที่ [] - []

สัดส่วนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่ มทุน
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ในครัง้ นี้ เป็ นการเสนอขายต่อประชาชนและนักลงทุนทัวไป
่ ผ่าน
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 โดยมีสดั ส่วนในการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯ ดังนี้
ประเภทนักลงทุน

จานวนหุ้น/ใบสาคัญแสดงสิ ทธิ

เสนอขายต่อบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถาบัน
เสนอขายต่อผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั หรือ
บริษทั ย่อยหรือบริษทั ร่วม

ร้อยละ []
หรือเท่ากับ [] หุน้
ร้อยละ []
หรือเท่ากับ [] หุน้

ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามที่
ระบุไว้ในข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลยพินิจในการเปลีย่ นแปลงจานวนหุน้ สามัญทีจ่ ดั สรรให้แก่ผลู้ งทุนแต่ละ
ประเภท หรือเปลีย่ นแปลงวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามรายละเอียดทีก่ าหนดไว้ในข้อ 5.5 โดยพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ
เช่น ปริมาณความต้องการซื้อหุ้นของผู้ลงทุนแต่ละประเภท เป็ นต้น ทัง้ นี้เพื่อให้การเสนอขายหุน้ สามัญในครัง้ นี้
ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ไม่รวมถึงการจัดสรรหุน้ ต่อผูล้ งทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่ เนื่องจากหุน้
ทีจ่ ดั สรรในการเสนอขายครัง้ นี้มไี ม่เพียงพอสาหรับการเสนอขายเป็ นการทัวไป
่
ส่วนที่ 3.5 หน้าที่ 1

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

ในการพิจารณาประเภทของผูล้ งทุนให้ยดึ ตามนิยามทีก่ าหนด ดังต่อไปนี้
บุคคลทัวไป
่

หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลทีม่ ใิ ช่ผลู้ งทุนสถาบันตามคาจากัดความที่
ระบุไว้ด้านล่าง แต่เป็ นผู้มอี ุปการคุณที่มคี วามสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้จดั การการจัด
จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย หรือผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ ได้แก่ลกู ค้าทีท่ าการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ลูกค้าด้านวาณิชธน
กิจ บริษทั คู่คา้ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูท้ ใ่ี ห้การสนับสนุ นด้านข้อมูลทางธุรกิจ และ
ผูแ้ นะนาธุรกิจด้านการซือ้ ขายหลักทรัพย์หรือวาณิชธนกิจ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะเป็ นลูกค้า
ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมของผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 ทัง้ ที่ติดต่อใน
ปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่าจะได้ตดิ ต่อในอนาคต หรือบุคคลทีม่ คี วามสัมพันธ์
ทางธุรกิจกับผู้จดั จาหน่ าย และ/หรือธุรกิจอื่นๆในเครือของผู้จดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายเป็ นต้น ทัง้ นี้
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ ายจะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุ้นที่เสนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ
ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผู้
ทีเ่ กี่ยวข้อง รวมถึงกองทุนรวมที่มลี กั ษณะที่ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจ าหน่ า ย หรือ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ยและรับ ประกัน การจ าหน่ า ยถู ก ห้า มมิใ ห้ จ ัด สรร
หลัก ทรัพ ย์ใ ห้ ตลอดจนบุ ค คลที่บ ริษัท ถู ก ห้า มมิใ ห้ จ ัด สรรหลัก ทรัพ ย์ใ ห้ ได้ แ ก่
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
ของบริษทั รวมถึงกองทุนรวมซึง่ บริษทั หรือกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ ี
อานาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ถือหน่ วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ
50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นการจัดสรรหุน้ ทีเ่ หลือ
จากการจองซื้อทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตาม ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่
ทธ.70/2552 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับ
ลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ) และประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่ าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม)

ผูล้ งทุนสถาบัน

หมายถึง ผูล้ งทุนประเภทสถาบันทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและ
รับประกันการจาหน่ าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เท่านัน้ ทีม่ ลี กั ษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย์
(ข) บริษทั เงินทุน
(ค) บริษทั หลักทรัพย์เพื่อเป็ นทรัพย์สนิ ของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนส่วน
บุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์
(ง) บริษทั เครดิตฟองซิเอร์
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(จ) บริษทั ประกันภัย
(ฉ) ส่วนราชการและรัฐ วิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือนิติ
บุคคลอื่นทีม่ กี ฎหมายเฉพาะจัดตัง้ ขึน้
(ช) ธนาคารแห่งประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหว่างประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
(ฎ) กองทุนสารองเลีย้ งชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูล้ งทุนต่างประเทศซึง่ มีลกั ษณะเดียวกับผูล้ งทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
ผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย หมายถึง
1. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคล ซึ่งทาคุณประโยชน์ ให้คาแนะนา หรือให้ความช่วยเหลือในทาง
ใดๆไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม แก่บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย รวมถึงบุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคล
ทีม่ คี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั บริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย เช่น ผูท้ ม่ี คี วามสัมพันธ์ทางการค้า ลูกค้า คู่สญ
ั ญา
ผูจ้ ดั หาสินค้า บริษทั คู่คา้ สถาบันการเงินทีต่ ดิ ต่อ ผูใ้ ห้คาปรึกษาทางธุรกิจ ผูใ้ ห้การสนับสนุ นข้อมูล
ทางธุรกิจ ผูแ้ นะนาลูกค้าและธุรกิจ ฯลฯ เป็ นต้น ทัง้ ทีต่ ดิ ต่อในปจั จุบนั ทีเ่ คยติดต่อ หรือผูท้ ค่ี าดว่า
จะได้ตดิ ต่อในอนาคต รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
2. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่บริษัทฯหรือบริษทั ย่อยต้องการชักชวนให้มคี วามสัมพันธ์ทาง
ธุรกิจกับบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ต่อไปในอนาคต รวมถึงผู้ท่เี กี่ยวข้องของบุคคลดังกล่าว และ
พนักงานหรือทีป่ รึกษาของนิตบิ ุคคลดังกล่าวด้วย
3. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลทีบ่ ริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยพิจารณาแล้วว่าสามารถทาคุณประโยชน์
ให้ความช่ วยเหลือ ให้คาแนะนาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แก่ บริษัทฯหรือบริษัทย่อ ย ในการ
ประกอบธุรกิจได้ ทัง้ ในปจั จุบนั และอนาคต ตลอดจนผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร และผู้มี
อานาจควบคุม หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับบุคคลต่างๆดังกล่าวข้างต้นทัง้ ในปจั จุบนั และในอนาคต
4. บุคคลธรรมดาและ/หรือนิตบิ ุคคลที่มคี วามสัมพันธ์อนั ดีกบั กรรมการหรือผูบ้ ริหารของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อย รวมถึงผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบุคคลดังกล่าว
ผูม้ อี ุปการคุณดังกล่าวจะต้องจองซื้อหุ้นผ่านผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 เท่านัน้ โดยผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย สามารถจองซือ้ หุน้ ได้ตามวิธกี าร
ที่ระบุไว้ในข้อ 5.7.2 ทัง้ นี้ การจัดสรรหุ้นให้แก่ผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษัทย่อย ไม่รวมถึงการ
จัดสรรหุน้ ให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั
ฯ รวมถึงกองทุนรวมซึง่ บริษทั ฯหรือกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และ
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของบริษทั ฯถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด
ตามทีก่ าหนดในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่ ายและการ
จัดสรรหลักทรัพย์ทอ่ี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงทีม่ กี ารแก้ไขเพิม่ เติม)
ส่วนที่ 3.5 หน้าที่ 3

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

การเสนอขายหุ้นในครัง้ นี้ มิได้เป็ นการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายย่อยหรือประชาชนเป็ นการทัวไป
่
เนื่องจากจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายในครัง้ นี้มจี านวนจากัดไม่เพียงพอต่อการเสนอขายต่อประชาชนทัวไปในวง
่
กว้าง
5.3

สิ ทธิ ผลประโยชน์ และเงื่อนไขอื่น
หุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯที่เสนอขายในครัง้ นี้ มีสทิ ธิและผลประโยชน์ เท่าเทียมกับหุ้นสามัญเดิมของ
บริษทั ฯ ทุกประการ

5.4

ตลาดรองของหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุ้นสามัญเพิ่ มทุนของบริษทั ฯ
หุน้ สามัญทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศ
ไทย (Stock Exchange of Thailand - SET) โดยบริษทั ฯจะดาเนินการนาหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ฯทีเ่ สนอขาย
ในครัง้ นี้ทงั ้ หมดเข้าจดทะเบียนซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (Stock Exchange of Thailand - SET)

6.

ข้อจากัดการโอนหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
หุน้ ของบริษทั โอนได้โดยไม่มขี อ้ จากัด เว้นแต่การโอนหุน้ นัน้ ทาให้บริษทั เสียสิทธิ และผลประโยชน์ทบ่ี ริษทั
พึงได้รบั ตามกฎหมาย
การโอนหุน้ ย่อมสมบูรณ์เมื่อผูโ้ อนได้สลักหลังใบหุน้ โดยระบุช่อื ผูร้ บั โอนและลงลายมือชื่อของผูโ้ อนกับผูร้ บั
โอนและส่งมอบใบหุน้ ให้แก่ผรู้ บั โอน การโอนหุน้ ใช้ยนั บริษทั ได้เมื่อนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ได้รบั คาร้องของให้
ลงทะเบียนหุ้นแล้ว และใช้ยนั บุคคลภายนอกได้เมื่อนายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ได้ลงทะเบียนการโอนหุน้ แล้ว เมื่อ
นายทะเบียนหุน้ ของบริษัทเห็นว่าการ.โอนหุน้ ถูกต้องตามกฎหมาย ให้นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั ลงทะเบียนการ
โอนหุน้ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั คาร้องขอ หากการโอนหุน้ ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ ให้นายทะเบียนหุน้ ของบริษทั
แจ้งแก่ผยู้ ่นื คาร้องภายใน 7 วัน
ในกรณีทห่ี นุ้ ของบริษทั เป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือเป็ นหลักทรัพย์ท่ี
ซือ้ ขายในศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ (OTC) และหรือศูนย์ซอ้ื ขายหลักทรัพย์ล่วงหน้า (Futures) ให้การออกใบหุน้ ของ
บริษทั และการโอนหุน้ ของบริษทั เป็ นไปตามข้อกาหนดของกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง

7.

ที่มาของการกาหนดราคาหลักทรัพย์ที่เสนอขาย
การเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั ในครัง้ นี้เป็ นการเสนอขายหุน้ ต่อประชาชนเป็ นครัง้ แรก (IPO) จึง
ไม่มรี าคาตลาดของหุน้ ดังกล่าว วิธกี ารกาหนดราคาเสนอขายในครัง้ นี้คอื []

8.

ราคาหุ้นสามัญในตลาดรอง
-ไม่ม-ี
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9.5. การจอง การจาหน่ าย และการจัดสรร
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดวิธกี ารจอง
ซือ้ หุ้นและวิธกี ารจัดสรรหุ้นตามที่ระบุไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ฉบับนี้ได้ตามความ
เหมาะสม ในกรณีทเ่ี กิดปญั หา อุปสรรค หรือข้อจากัดในการดาเนินการ ทัง้ นี้ เพื่ออานวยความสะดวกให้แก่ผลู้ งทุน
อย่างเป็ นธรรม เพื่อให้การเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ประสบความสาเร็จสูงสุด
9.15.1 วิ ธีการเสนอขายหลักทรัพย์
การเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ ทุนของบริษัทในครัง้ นี้ กระทาผ่านผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายหรือผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
9.25.2 ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
5.2.1

ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
บริษทั หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
999/9 อาคารสานักงาน ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัล เวิลด์ ชัน้ 20-21, 24
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862

5.2.2

ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย
[]
บริษทั หลักทรัพย์ กสิกรไทย จากัด (มหาชน)
400/22 อาคารธนาคารกสิกรไทย ชัน้ 19 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2696-0000 โทรสาร 0-2696-0099
บริษทั หลักทรัพย์ ฟินนั เซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
25 อาคารอัลม่าลิงค์ ชัน้ 12 ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2646-9999
บริษทั หลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร์ 2 ชัน้ 1, 2 และอาคารสินธรทาวเวอร์ 3 ชัน้ 12 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2841-9000 โทรสาร 0-2841-9090
บริษทั หลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซิตท้ี าวเวอร์ ชัน้ 3 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 0-2285-1888 0-2285-1666 0-26709291-3 โทรสาร 0-2285-1905
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(หากไม่ได้กล่า วถึง ผู้จดั การการจัดจาหน่ า ยและรับ ประกันการจาหน่ า ยหรือผู้จ ัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่ายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ รวมเรียกผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ ายและผูจ้ ดั จาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายว่า “ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์”)
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9.35.3 เงื่อนไข และค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์
5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ ของบริษทั ฯ
บริษทั ฯ ตกลงมอบหมายให้ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 เป็ นผูด้ าเนินการจัดจาหน่ ายหุน้
สามัญเพิม่ ทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายหุ้นบุคคลทัวไป
่ ผู้ลงทุนสถาบันและผู้มีอุปการคุณของบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อย จานวน []236,000,000 หุ้น ([]หุ้น) ในราคาหุ้นละ []2.70 บาท ตามสัดส่วนการจัดสรรตามที่
ปรากฏในข้อ 1.2 โดยผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์มขี อ้ ตกลงยอมรับประกันการจาหน่ ายหุน้ ในลักษณะรับประกันผล
การจัดจาหน่ายอย่างแน่นอนทัง้ จานวน (Firm Underwriting) ทัง้ นี้ภายใต้เงื่อนไขทีร่ ะบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้
ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายหุน้ (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกัน
การจาหน่ ายมีสทิ ธิยกเลิกการจาหน่ ายหุ้นสามัญในครัง้ นี้ เมื่อเกิดเหตุ การณ์ต่างๆ ตามที่ กาหนดไว้ในสัญญา
แต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย ซึง่ รวมถึงเหตุการณ์ดงั ต่อไปนี้
(1) เมื่อบริษัทฯ ไม่ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขใดๆ ที่กาหนดไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย (Underwriting Agreement) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์หรือ
(2) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั การเปลีย่ นแปลงอย่างมีนัยสาคัญทางด้านการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมืองทัง้ ใน
ประเทศและต่างประเทศ หรือการเปลีย่ นแปลงอย่างมีนยั สาคัญในธุรกิจหรือการดาเนินงานของบริษทั ฯ
ทีอ่ าจมีผลกระทบต่อการจัดจาหน่ายในครัง้ นี้ หรือ
(3) เมื่อมีการยกเลิกสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting Agreement)
หรือ
(4) เมื่อมีเหตุทท่ี าให้สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานราชการ
สังระงั
่ บหรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์ หรือไม่สามารถส่งมอบหลักทรัพย์ทเ่ี สนอขายได้
ทัง้ นี้ รายละเอียดและเงื่อนไขการยกเลิกการเสนอขายหุ้นสามัญและการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญข้างต้นจะ
เป็ นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกาหนดไว้ในสัญญาแต่ งตัง้ ผู้จดั จาหน่ ายและรับประกัน การจาหน่ า ย
(Underwriting Agreement)
ในกรณีทผ่ี จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ยกเลิกการเสนอขายหรือการจัดจาหน่ ายหุ้นในครัง้ นี้จากเหตุขา้ งต้น หรือ
เหตุอ่นื ทีร่ ะบุไว้ในสัญญาแต่งตัง้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย (Underwriting Agreement) ผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย หรือผูจ้ ดั จาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายจะดาเนินการคืนเงินจอง
ซือ้ ทัง้ จานวนให้แก่ผจู้ องซือ้ แต่ละรายทีจ่ องซือ้ หุน้ สามัญตามรายละเอียดทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.8

5.3.2

ค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ ายหุ้นสามัญเพิ่ มทุนและใบสาคัญแสดงสิ ทธิ
บริษทั ฯ ตกลงจ่ายเงินค่าตอบแทนการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่าย (ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ ) ให้แก่
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์และรับประกันการจัดจาหน่ ายตามที่ระบุไว้ในข้อ 5.2 รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ []
15,930,000 บาท โดยจะชาระตามวิธกี ารทีต่ กลงกับบริษทั ฯ

ส่วนที่ 3.5 หน้าที่ 7

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

5.3.3

ประมาณการจานวนเงิ นที่บริษทั ฯ จะได้รบั จากการเสนอขายหลักทรัพย์
(1) ประมาณการจานวนเงินทีบ่ ริษทั ฯ จะได้รบั
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 270140,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ []2.70 บาท
หักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ
จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ

[]378,000,000 บาท
[]9,450,000 บาท
[]368,550,000 บาท
[]2.63 บาท

(2) ประมาณการจานวนเงินทีก่ ลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิมจะได้รบั
หุน้ สามัญเพิม่ ทุนจานวน 96,000,000 หุน้ ในราคาหุน้ ละ 2.70 บาท
หักค่าตอบแทนในการจัดจาหน่ายหลักทรัพย์โดยประมาณ
(ไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่ )
จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ
จานวนเงินทีจ่ ะได้รบั ต่อหุน้ (ก่อนหักค่าใช้จ่ายอื่นๆ)โดยประมาณ
5.3.4

259,200,000 บาท
6,480,000 บาท
252,720,000 บาท
2.63 บาท

ประมาณการค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญ (ไม่รวมภาษี มูลค่าเพิ่ ม)
(1) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษทั ฯ
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่
ค่าธรรมเนียมคาขออนุญาตเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของการยืน่ แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย
ใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียน
ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
ค่าพิมพ์หนังสือชีช้ วน ใบจองซือ้ หุน้ โดยประมาณ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยประมาณ1
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้

[] บาท
[]302,400 บาท
บาท
[]470,000 บาท
[]250,000
[]9,450,000
[]118,500
[]4,045,000
[]14,635,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(2) ประมาณค่าใช้จ่ายในการเสนอขายหลักทรัพย์ของกลุ่มผูถ้ อื หุน้ เดิม
ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์
ค่าธรรมเนียมการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหลักทรัพย์
รวมค่าใช้จ่ายทัง้ สิน้

207,360 บาท
6,480,000 บาท
6,687,360 บาท

หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายข้างต้นไม่รวมภาษีมลู ค่าเพิม่
1
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ หมายถึง ค่าทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ค่าทีป่ รึกษาทางการเงิน และค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผูถ้ อื
หุน้ นาเสนอข้อมูล (Road Show) เป็นต้น
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9.45.4 วิ ธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย์
สาหรับบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่วนั ที่ []14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย ตัง้ แต่เวลา
9.00-16.0030 น. ในวันทาการของสานักงานและแต่ละสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
สาหรับผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
สามารถติดต่อขอรับหนังสือชีช้ วนและใบจองซือ้ หุน้ สามัญเพิม่ ทุนได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั การการ
จัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ าย ตัง้ แต่วนั ที่ []14 พฤศจิกายน 2557 จนถึงวันสิน้ สุดการเสนอขาย ตัง้ แต่
เวลา 9.00-16.0030 น. ในวันทาการของสานักงานและแต่ละสาขาของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการ
จาหน่าย ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2
ทัง้ นี้ ผูจ้ องซือ้ สามารถดาวน์โหลด (Download) หนังสือชีช้ วนทีม่ ขี อ้ มูลไม่แตกต่างไปจากหนังสือชีช้ วนที่ย่นื
ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จาก website ของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี http://www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน้ ครัง้ นี้ได้ก่อนทาการ
จองซือ้ หุน้ สามัญ
9.55.5 วิ ธีการจัดสรรหลักทรัพย์
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะดาเนินการมิให้มกี ารจัดสรรหุน้ ทีเ่ สนอขายให้แก่ตนเอง กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อยของตนเอง และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง รวมถึงกองทุนรวมทีม่ ลี กั ษณะที่
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้ ตลอดจนบุคคลทีบ่ ริษทั ฯถูกห้ามมิให้จดั สรรหลักทรัพย์ให้
ได้แก่ กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ท่เี กีย่ วข้องของบริษัทฯ รวมถึง
กองทุนรวมซึง่ บริษทั ฯหรือกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูม้ อี านาจควบคุม บริษทั ใหญ่ และผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของ
บริษทั ฯ ถือหน่วยลงทุนเกินกว่าร้อยละ 50 ของจานวนหน่วยลงทุนทีจ่ าหน่ายได้แล้วทัง้ หมด เว้นแต่เป็ นการจัดสรร
หุน้ ที่เหลือจากการจองซื้อทัง้ หมด ทัง้ นี้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทธ.70/2552 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธกี ารในการจัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ ฉบับลงวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.2552 (รวมถึงทีม่ กี าร
แก้ไขเพิม่ เติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.29/2551 เรื่องการจอง การจัดจาหน่ าย และการ
จัดสรรหลักทรัพย์ท่อี อกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2551 (รวมถึงที่มกี ารแก้ไขเพิ่มเติม ) บริษัทฯ มี
วัตถุประสงค์ในการจัดสรรหุน้ ในครัง้ นี้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) บุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนสถาบัน จานวน []
186,000,000 หุน้ (2) ผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย จานวน []50,000,00 หุน้ ทัง้ นี้ สัดส่วนในการ
เสนอขายหุน้ ให้กบั บุคคลทีม่ ใิ ช่สญ
ั ชาติไทยจะเป็ นไปตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษทั ฯ อย่างไรก็ตาม ผูจ้ ดั
จาหน่ ายหลักทรัพย์ ขอสงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิ จในการเปลี่ยนแปลงจานวนหุ้นที่จดั สรรให้แก่ผู้ลงทุนแต่ ละ
ประเภท เพื่อทาให้การจองซือ้ หุน้ ในครัง้ นี้ประสบความสาเร็จในการขายสูงสุด
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(ก)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นให้แก่บุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน จานวน []186,000,000 หุ้น
การจัด สรรหุ้น สามัญ ให้แ ก่บุ คคลทัวไป/ผู
่
้ลงทุน ประเภทสถาบัน นัน้ ให้อ ยู่ในดุลยพินิจของผู้จ ัด
จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่จี ะจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุ้นสามัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ โดยการจัดสรรจะพิจารณาจากปจั จัยต่างๆ อันได้แก่ ปริมาณการซื้อ
ขายหลักทรัพย์ผ่านผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ หรือ การมีธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องด้านวาณิชธนกิจ หรือด้านอื่นๆกับผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์เป็ นต้น และหากยอดการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ บุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภท
สถาบัน ครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจอง
ซือ้ หุน้ ของบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้

(ข)

วิ ธีการจัดสรรหุ้นให้แก่ผมู้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย จานวน []50,000,000 หุ้น
การจัดสรรหุน้ สามัญให้แก่ผมู้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหาร
ของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย โดยจะทาการจัดสรรให้แก่บุคคลใด และ/หรือในจานวนมากน้อยเท่าใดก็ได้ หรือ
จะปฏิเสธการจัดสรรหุ้นสามัญให้กบั บุคคลใดก็ได้ และหากยอดจองซื้อของผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯหรือ
บริษทั ย่อยครบตามจานวนทีก่ าหนดแล้ว ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุในข้อ
5.2 ขอสงวนสิทธิในการปิ ดรับจองซือ้ หุน้ ก่อนครบกาหนดระยะเวลาการจองซือ้

9.65.6 วันและวิ ธีการจอง การชาระเงิ นค่าจองซื้อหุ้น
รายละเอียดวิธกี ารจองและการชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ มีดงั ต่อไปนี้
5.6.1

สาหรับผูจ้ องซื้อที่เป็ นบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
ผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน จะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(1)

การจองซื้อโดยการส่งใบจอง พร้อมเอกสารประกอบ
(ก) ผูจ้ องซือ้ จะต้องจองซือ้ หุน้ ขัน้ ต่าจานวน []2,000 หุน้ และต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100
หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและ
ชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลงนามโดยผูม้ อี านาจลงนามของ
นิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อ
ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนทีย่ งั ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้
แนบสาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทาง
ราชการอื่นทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้
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จองซือ้ เป็ นผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดาหรือผูแ้ ทนโดยชอบ
ธรรม) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครองที่ผู้ปกครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง และสาเนาทะเบียนบ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่ พร้อมให้ผปู้ กครองลงนามรับรองสาเนา
ถูกต้อง)
 ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว สาเนาใบต่างด้าวหรือสาเนาหนังสือ
เดินทางที่ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ นผู้เยาว์
จะต้องแนบหลักฐานทีแ่ สดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย)
 ผู้จองซื้ อประเภทนิ ติ บุคคลตามกฎหมายไทยหรือที่ จดทะเบี ยนในประเทศไทย:
สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติบุคคล หรือสาเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ ี
อานาจลงนามของนิติบุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของ
ผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
 ผู้จองซื้อประเภทนิ ติ บุคคลที่ จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความ
เป็ นนิตบิ ุคคล หรือสาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation)
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับและหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือนก่อนวันจองซื้อ
พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิติบุค คล (ถ้า มี) พร้อ มแนบสาเนาใบต่ างด้า ว หรือสาเนาหนังสือเดิน ทาง
(แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
นอกจากนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถใน
การรับความเสีย่ งในการลงทุน) ซึง่ ลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผูจ้ องซือ้ ในกรณีทผ่ี จู้ ดั
จาหน่ายหลักทรัพย์รอ้ งขอ
 ผู้จองซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่ มอบอานาจให้ผ้ดู แู ลรักษาผลประโยชน์ (Custodian)
เป็ นผู้ดาเนิ นการจองซื้อแทน: สาเนาหนังสือมอบอานาจจากผูจ้ องซื้อมอบอานาจให้
ผู้ดูแลผลประโยชน์ดาเนินการจองซื้อแทน พร้อมแนบสาเนาเอกสารของผู้มอบอานาจ
ทัง้ นี้ เอกสารดังกล่าวให้เป็ นไปตามประเภทของผู้จองซื้อทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น (แล้วแต่กรณี)
โดยเอกสารดังกล่าวต้องลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามแทนผูจ้ องซื้อ
หรือผูด้ แู ลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแต่กรณี) และประทับตราสาคัญนิตบิ ุคคล (ถ้ามี)
นอกจากนี้ ผู้จ องซื้อ ได้ผ่ า นขัน้ ตอนการรู้จ ัก ลู ก ค้า และตรวจสอบเพื่อ ทราบ
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence :
KYC/CDD) และได้ดาเนิ น การจัด ท าแบบประเมิน ความสามารถในการรับ ความเสี่ย ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามระเบียบทีส่ านักงาน ก.ล.ต. กาหนดแล้ว
ให้ผจู้ องซือ้ ดาเนินการกรอกใบจองซือ้ หุน้ และลงนามตามตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั
จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ จัด ส่ ง ใบจองซื้อ หุ้น ให้ ผู้จ ัด จ าหน่ า ย โดยไม่ ต้ อ งแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขที่กล่าวข้างต้น ผู้จองซื้อจะต้องแนบ
เอกสาร KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน
พร้ อ มลงลายมือ ชื่อ ตามตัว อย่ า งลายมือ ชื่อ ที่ใ ห้ ไ ว้ ก ับ ผู้ จ ัด จ าหน่ า ย เพื่อ เป็ น เอกสาร
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ประกอบการจองซือ้ ในกรณีท่ผี จู้ องซื้อไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ท่จี ะใช้
บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (Scripless System) กล่าวคือ ผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝาก
หลักทรัพย์ในบัญชีของบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซื้อดังกล่าวจะต้อง
กรอกแบบสอบถามสาหรับตรวจสอบสถานะ FATCA ตาม Foreign Account Tax
Compliance Act (FATCA)
(ข) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ได้ทส่ี านักงานและสาขาของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่ เวลา 9.00-16.0030 น. ของวันที่ []14
พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
1) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 ตัง้ แต่เวลา 9.00-16.0030 น หรือ
ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ []17 พฤศจิกายน 2557 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจอง
ซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค (หรือทีเ่ รียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ
ดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน
1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 หรือวันที่ []17 พฤศจิกายน
2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่านัน้ ทัง้ นี้ การชาระเงินค่าจอง
ซื้อผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทาได้เฉพาะผู้จองซื้อที่ได้เปิ ดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ทีไ่ ด้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้
โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดงั กล่าวมีผล
บังคับแล้วในวันจองซือ้
2) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ []17 พฤศจิกายน 2557 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่
[]18 พฤศจิกายน 2557 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดย
ชาระเป็ นเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System’
หรือ “ATS”) เท่านัน้
ทัง้ นี้ (ก) การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ าย
ผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ พ ร้อ มทัง้ เขีย นชื่อ นามสกุ ล ที่อ ยู่แ ละเบอร์โ ทรศัพ ท์ท่ีติด ต่ อ ไว้
ด้านหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โอนเงินเข้าบัญชีจองซือ้ หุน้ ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ซง่ึ ผูจ้ อง
ซื้อสามารถสอบถามชื่อและเลขที่บญ
ั ชีจองซื้อ ได้จ ากผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ท่ีผู้จองซื้อ
ประสงค์จะจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะดาเนินการโอนเงินของยอดซือ้ รวมในส่วน
ของตนให้แก่บริษทั ต่อไป
(ง) ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 5.7.1 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 5.7.1 (ค) มายื่น
ความจานงในการจองซือ้ หุน้ และชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ได้ทผ่ี จู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามสถานที่
ทีไ่ ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00-16.00 น. ของวันที่ []30 น. ของวันที่ 14 พฤศจิกายน
2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557 โดยในการจองซือ้ เจ้าหน้าทีร่ บั จองซือ้ จะลงลายมือ
ชื่อรับจองเพื่อเป็ นหลักฐานในการรับจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้
ส่วนที่ 3.5 หน้าที่ 12
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(จ) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้ ทุกราย
เข้าบัญชีของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์เพื่อเรียกเก็บเงิน และอาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซือ้
หุ้น สามัญ ของผู้จ องซื้อ รายที่ธ นาคารไม่ สามารถเรีย กเก็บ เงิน ตามเช็ค แคชเชีย ร์เ ช็ค หรื
อดร๊าฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.76.1 (ก)-(ง) ได้
(2)

การจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ (Online)
(ก) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ยกเว้น
บริษทั หลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน) โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องเป็ นผูท้ ่มี บี ญ
ั ชีซอ้ื ขาย
หลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ซึง่ ผ่านขัน้ ตอนการ
รู้จกั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (Know Your Customer &
Customer Due Diligence : KYC / CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถ
รับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ โดยผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านระบบออนไลน์ท่รี ดั กุมเพียงพอ สามารถ
ตรวจสอบตัวตนของผูจ้ องซือ้ ได้โดยใช้ช่อื ผูใ้ ช้ (User Name) และรหัสผ่าน (Password login)
และผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันว่าได้ศกึ ษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วนของ
หลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ดงั กล่าว โดยผูจ้ องซื้อไม่ต้อง
แนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะจัดให้มหี นังสือชีช้ วน ใน
เว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์
(ข) ผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ ท่เี ว็บ ไซต์ข องผู้จ ัด จ าหน่ า ยหลัก ทรัพ ย์ ต ามที่ระบุ ไ ว้ใ นข้อ 5.2
ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือ ตัง้ แต่เวลา 9.00 น. ของวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 ถึง
18.0016.30 น. ของวันที่ []18 พฤศจิกายน 2557
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ง) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผจู้ องซือ้ ทุกราย และ
อาจจะพิจารณาตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ รายทีไ่ ม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
(จ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์แต่ละรายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (2) (ก)-(ค) ได้
(ฉ) หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้
ตามวิธกี ารจองในข้อ 5.76.1 (1) ได้
(ช) ภายหลังการจองซือ้ หลักทรัพย์ผจู้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์จะแจ้งยืนยันการจองซือ้ สาหรับผูจ้ องซือ้
ผ่านระบบโทรศัพท์บนั ทึกเทปตามช่องทางทีผ่ จู้ ดั จาหน่ายแต่ละรายกาหนด

(3)

การจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป
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(ก) การจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านผู้ แนะนาการลงทุนของผู้
จัดจาหน่ ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 ยกเว้นบริษัทหลักทรัพย์ ฟิ นันเซีย ไซรัส จากัด (มหาชน)
และบริษัทหลักทรัพย์ ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จากัด โดยผู้จองซื้อจะต้องเป็ นผู้ท่มี บี ญ
ั ชีซ้อื
ขายหลักทรัพย์หรือบัญชีประเภทอื่นๆ กับ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ ซ่งึ ผ่านขัน้ ตอนการรู้จกั
ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริง เกีย่ วกับลูกค้า (Know Your Customer & Customer
Due Diligence : KYC / CDD) และดาเนินการจัดทาแบบประเมินความสามารถรับความเสีย่ ง
(Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ก่อนการจองซือ้ ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดย
ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะต้องมีการควบคุมดูแลการจองซื้อผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ที่
รัดกุมเพียงพอ และผูจ้ องซื้อต้องยืนยันว่าได้ ศึกษาข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนใน
หนังสือชีช้ วนของหลักทรัพย์ และยินยอมผูกพันตามหนังสือชีช้ วนของหลักทรัพ ย์ดงั กล่าว โดย
ผูจ้ องซือ้ ไม่ตอ้ งแนบเอกสารใดๆ ประกอบการจองซือ้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์จะจัดให้มี
หนังสือชีช้ วน ในเว็บไซต์ (Website) ของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ โดยจะต้องปฏิบตั ติ ามดังนี้
(ข) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตอ้ งแจ้งการจัดสรรจานวนหุน้ จองให้แก่ผจู้ องซือ้
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป โดยระบุ จานวนหุน้ ทีจ่ ดั สรร ราคาทีเ่ สนอขาย จานวนเงินที่ ต้อง
ชาระ การฝากหุน้ วิธกี ารและวันทีต่ ้องชาระราคา และแจ้งให้ทราบว่าผูจ้ องซือ้ สามารถ ศึกษา
ข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ สามัญเพิม่ ทุนในหนังสือชีช้ วน ผ่านเว็บ ไซต์ (Website) ของผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์หรือจากหนังสือชีช้ วนผ่าน www.sec.or.th
(ค) ผู้แนะนาการลงทุ นของผู้จดั จาหน่ า ยหลักทรัพย์ ต้องตรวจสอบตัวตนของผู้จองซื้อผ่านทาง
โทรศัพท์บนั ทึกเทป เช่น เลขประจาตัวประชาชน วันเดือนปี เกิด ธนาคารทีใ่ ช้ชาระโดยวิธี เงิน
โอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) กับผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์หรือชื่อผูแ้ นะนาการลงทุน เป็ นต้น
(ง) ผูจ้ องซือ้ ต้องยืนยันทางวาจาว่าได้รบั ทราบข้อมูลเกีย่ วกับการเสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนในหนังสือชี้
ชวน และยินยอมผูกพันในหนังสือชีช้ วนดังกล่าว
(จ) ผูแ้ นะนาการลงทุนของผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์เมื่อรับคายืนยันพร้อมรายละเอียดการจองซื้อ
ผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ต้องบันทึกคาสังการจองซื
่
อ้ ผ่านระบบที่ ผจู้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์
จัดเตรียมให้ โดยระบบจะแสดงข้อมูลการจองผ่านทางโทรศัพท์บนั ทึกเทป ชื่อผู้แนะนาการ
ลงทุน วันและเวลาบันทึกการจองซือ้ ผ่านระบบ
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ สามารถจองซือ้ ผ่านผูแ้ นะนาการลงทุนของผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตัง้ แต่ เ วลา 9.00-16.0030 น. ของวัน ที่ []14
พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
(ช) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุ้นตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซื้อ โดยชาระเป็ น เงินโอน
เงินโอนอัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”)
(ซ) ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามข้อ 5.2 จะดาเนินการเรียกเก็บเงินจากบัญชีผจู้ องซือ้ ทุกราย และ
จะตัดสิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ รายทีไ่ ม่สามารถเรียกเก็บเงินได้
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(ฌ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจอง
ซือ้ และขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผู้จดั จาหน่ ายหลักทรัพย์มสี ทิ ธิยกเลิกการจองซื้อของผู้จองซื้อที่
ดาเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ (3) (ก)-(ช) ได้
(ญ) หากผูจ้ องซือ้ ไม่สามารถดาเนินการจองซือ้ ผ่านระบบออนไลน์ ผูจ้ องซือ้ สามารถทาการจองซือ้
ตามวิธกี ารจองในข้อ 5.76.1 (1) ได้
5.6.2

สาหรับผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ติ ามวิธกี ารดังต่อไปนี้
(ก) ผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษัทฯหรือบริษทั ย่อย จะต้องจองซื้อหุน้ ขัน้ ต่ าจานวน []2,000
หุน้ และต้องเพิม่ เป็ นจานวนทวีคูณของ 100 หุน้ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ ใน
ใบจองซือ้ หุน้ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ หากผูจ้ องซือ้ เป็ นนิตบิ ุคคล จะต้องลง
นามโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ พร้อมประทับตราสาคัญของบริษทั (ถ้ามี) และแนบเอกสาร
ประกอบการจองซือ้ ดังต่อไปนี้
 ผู้จองซื้ อประเภทบุ คคลธรรมดาสัญชาติ ไทย: สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ยงั ไม่
หมดอายุพร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง หรือในกรณีทไ่ี ม่มบี ตั รประจาตัวประชาชน ให้แนบ
สาเนาทะเบียนบ้านหน้าทีม่ เี ลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก หรือสาเนาเอกสารทางราชการอื่น
ที่มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซื้อเป็ น
ผูเ้ ยาว์ จะต้องแนบคายินยอมของผูป้ กครอง (บิดา/มารดาหรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรม) สาเนาบัตร
ประจาตัวประชาชนของผูป้ กครองทีผ่ ปู้ กครองลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง และสาเนาทะเบียน
บ้านทีผ่ เู้ ยาว์อาศัยอยู่พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้ปกครอง)
 ผู้จองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติ ต่างด้าว: สาเนาใบต่างด้าวหรือหนังสือเดินทางที่
ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง ในกรณีทเ่ี ป็ นผูเ้ ยาว์จะต้องแนบหลักฐานที่
แสดงว่าสามารถจองซือ้ หุน้ ได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคลหรือสาเนาหนังสือรับรองทีอ่ อกโดยกระทรวงพาณิชย์ทอ่ี อกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจอง
ซือ้ พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้องโดยผู้มอี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตรา
สาคัญของนิตบิ ุคคล (ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาใบต่างด้าว หรือ
หนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนา
ถูกต้อง
 ผูจ้ องซื้อประเภทนิ ติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: สาเนาหนังสือแสดงความเป็ นนิติ
บุคคล สาเนาหนังสือสาคัญการจัดตัง้ บริษทั (Certificate of Incorporation)หนังสือบริคณห์
สนธิ ข้อบังคับและสาเนาหนังสือรับรองที่ออกไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันจองซื้อ พร้อมลงนาม
รับรองสาเนาถูกต้องโดยผูม้ อี านาจลงนามของนิตบิ ุคคลนัน้ และประทับตราสาคัญของนิตบิ ุคคล
(ถ้ามี) พร้อมแนบสาเนาใบต่างด้าว หรือสาเนาหนังสือเดินทาง (แล้วแต่กรณี) ของผูม้ อี านาจลง
นามของนิตบิ ุคคลดังกล่าว พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
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นอกจากนี้ ผูจ้ องซือ้ ต้องแนบแบบสอบถาม Suitability Test (แบบประเมินความสามารถ
ในการรับความเสีย่ งในการลงทุน ) ซึ่งลงนามรับทราบผลการประเมินโดยผู้จองซื้อ ในกรณีท่ี
ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายร้องขอ
นอกจากนี้ ผูจ้ องซื้อได้ผ่านขัน้ ตอนการรูจ้ กั ลูกค้าและตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกีย่ วกับ
ลูกค้า (Know Your Customer & Customer Due Diligence : KYC/CDD) และได้ดาเนินการจัดทาแบบ
ประเมินความสามารถในการรับความเสีย่ ง (Suitability Test) กับผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามระเบียบที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดแล้ว ให้ผจู้ องซือ้ ดาเนินการกรอกใบจองซือ้ หุน้ และลงนามตามตัวอย่างลายมือ
ชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ จัดส่งใบจองซือ้ หุน้ ให้ผจู้ ดั จาหน่ าย โดยไม่ต้องแนบเอกสารใดๆ
ประกอบการจองซื้อ ทัง้ นี้ หากไม่ เ ป็ นไปตามเงื่อ นไขที่ก ล่ าวข้า งต้น ผู้จ องซื้อ จะต้อ งแนบเอกสาร
KYC/CDD และ Suitability Test ทีก่ รอกรายละเอียดถูกต้องครบถ้วน และชัดเจน พร้อมลงลายมือชื่อ
ตามตัวอย่างลายมือชื่อทีใ่ ห้ไว้กบั ผูจ้ ดั จาหน่าย เพื่อเป็ นเอกสารประกอบการจองซือ้
(ข) ผู้จ องซื้อ สามารถจองซื้อ ได้ท่สี านักงานและสาขาของผู้จดั การการจัด จ าหน่ า ยและรับประกัน การ
จาหน่ายเท่านัน้ ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซือ้ คือตัง้ แต่เวลา 9.00-16.0030 น.
ของวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
(ค) ผูจ้ องซือ้ ต้องชาระเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามจานวนทีจ่ องซือ้ ณ วันจองซือ้ ดังนี้
1) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 หรือก่อนเวลา 12.00น. ของวันที่ []17
พฤศจิกายน 2557
ผู้จองซื้อจะต้องชาระเงินค่าจองซื้อ โดยชาระเป็ นเงินโอน เงินโอน
อัตโนมัติ (หรือทีเ่ รียกว่า “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค
(หรือทีเ่ รียกว่า”เช็คธนาคาร”) หรือ ดร๊าฟท์ ทีส่ ามารถเรียกเก็บเงินได้จากสานักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครได้ภายใน 1 วันทาการ โดยให้ลงวันที่ []14 พฤศจิกายน 2557 หรือ
วันที่ []17 พฤศจิกายน 2557 และชื่อเจ้าของเช็คต้องเป็ นชื่อเดียวกับผูจ้ องซือ้ เท่านัน้ ทัง้ นี้
การชาระเงินค่าจองซือ้ ผ่านระบบโอนเงินอัตโนมัตจิ ะกระทาได้เฉพาะผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้เปิ ดบัญชี
เพื่อซือ้ ขายหลักทรัพย์กบั ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 5.2 ที่
ได้ดาเนินการแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเพื่อชาระค่าผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอน
เงินอัตโนมัตดิ งั กล่าวมีผลบังคับแล้วในวันจองซือ้
2) หากทาการจองซือ้ ในวันที่ []17 พฤศจิกายน 2557 หลังเวลา 12.00 น. และในวันที่ []18
พฤศจิกายน 2557 ผูจ้ องซือ้ จะต้องชาระเงินค่าจองซือ้ ตามจานวนทีจ่ องซือ้ โดยชาระเป็ นเงิน
โอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ (หรือที่เรียกว่า “Automatic Transfer System’ หรือ “ATS”)
เท่านัน้
(ง) ทัง้ นี้ (ก) การชาระเงินค่าจองซือ้ เป็ น เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ให้ขดี คร่อมสังจ่
่ ายผูจ้ ดั การ
การจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายตามข้อ 5.2 พร้อมทัง้ เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่และเบอร์
โทรศัพ ท์ท่ตี ิดต่ อไว้ด้า นหลัง (ข) การโอนเงิน ให้โ อนเงิน เข้าบัญ ชีจ องซื้อหุ้นของผู้จดั จ าหน่ า ย
หลักทรัพย์ซ่งึ ผูจ้ องซือ้ สามารถสอบถามชื่อและเลขทีบ่ ญ
ั ชีจองซือ้ ได้จากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์โดย
ผู้จดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจะดาเนินการส่งมอบเงินค่าจองซื้อในส่วนของตนให้แก่
บริษทั ต่อไป ผูจ้ องซือ้ จะต้องนาใบจองซือ้ ตามข้อ 5.7.2 (ก) พร้อมเงินค่าจองซือ้ หุน้ ตามข้อ 5.7.2 (ค)
มายื่น ความจ านงในการจองซื้อ หุ้น และช าระเงิน ค่ า จองซื้อ หุ้น ได้ท่ีผู้จ ัด การการจัด จ าหน่ า ยและ
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รับประกันการจาหน่ายตามสถานทีท่ ไ่ี ด้ระบุไว้ในข้อ 5.2 ตัง้ แต่เวลา 9.00-16.0030 น. ของวันที่ []14
พฤศจิกายน 2557 และวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 2557
(จ) ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายจะนาเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์ ของผูจ้ องซือ้
ทุกรายเข้าบัญชีของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ ายและรับประกันการจาหน่ ายเพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัด
สิทธิการจองซือ้ หุน้ สามัญของผูจ้ องซือ้ รายทีธ่ นาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียร์เช็คหรื
อดร๊าฟท์ทไ่ี ด้เรียกเก็บเงินครัง้ แรก
(ฉ) ผูจ้ องซือ้ ทีย่ ่นื ความจานงในการจองซือ้ และชาระค่าจองซือ้ หุน้ สามัญแล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้ และ
ขอเงินคืนไม่ได้ ทัง้ นี้ ผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายมีสทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ ของผู้
จองซือ้ ทีด่ าเนินการไม่ครบถ้วนตามข้อ 5.7.2 (ก)-(ง) ได้
9.75.7 การจัดสรรในกรณี ที่มีผจู้ องซื้อหุ้นเกิ นกว่าจานวนหุ้นที่เสนอขาย
5.7.1

ผูจ้ องซื้อประเภทบุคคลทัวไป/ผู
่
ล้ งทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทบุคคลทัวไปให้
่
อยู่ในดุลย
พินิจของผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ สาหรับผูล้ งทุนประเภทสถาบัน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูจ้ ดั การการจัดจาหน่ าย
และรับประกันการจาหน่ายตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2

5.7.2

ผูจ้ องซื้อประเภทผูม้ ีอปุ การคุณของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อย
ในกรณีทม่ี กี ารจองซือ้ หุน้ เกินกว่าจานวนหุน้ ทีเ่ สนอขายสาหรับผูจ้ องซือ้ ประเภทผูม้ อี ุปการคุณของบริษทั ฯ
หรือบริษทั ย่อย ให้อยู่ในดุลยพินิจของผูบ้ ริหารของบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย

9.85.8 วิ ธีการคืนเงิ นค่าจองซื้อหลักทรัพย์
5.8.1

ในกรณี ผจู้ องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรราย
นัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ แก่ผทู้ จ่ี องซือ้ โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ที่
ไม่ได้รบั การจัดสรร โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วันนับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ใน
กรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการ
จองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งเงินคืนดังกล่าวจะต้อง
ทาการชาระดอกเบีย้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้
รับการจัดสรร นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วัน ดังกล่าว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ ทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่า
จองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจอง
ซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการ
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สูญหายในการจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
5.8.2

ในกรณี ผจู้ องซื้อได้รบั การจัดสรรหุ้นน้ อยกว่าจานวนหุ้นที่จองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่
ครบตามจานวนหุน้ ทีจ่ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรหุน้ แก่ผจู้ อง
ซือ้ ผ่านตน โดยไม่มดี อกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ ให้ผทู้ จ่ี องซือ้ ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรหุน้ ไม่ครบตามจานวนทีจ่ อง
ซือ้ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะ สังจ่
่ ายผูจ้ องซือ้ ตามชื่อทีร่ ะบุไว้ในใบจองซือ้ และส่งทางไปรษณียล์ งทะเบียน
ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ ภายใน 14 วัน นับจากวันทีส่ น้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถ
คืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ในส่วนทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุด
ระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ องซือ้ จะได้รบั ดอกเบีย้ ในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้
ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วันดังกล่าว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ ทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุในใบจองซือ้ โดยถูกต้องแล้ว อย่างไรก็ดไี ม่ว่าในกรณีใดๆ หากได้มกี ารส่งเช็ค
คืนเงินค่าจองซื้อหุ้นทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อโดยถูกต้องแล้ว ให้ถอื ว่าผูจ้ องซื้อ
ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไป
หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้ในใบจองซือ้ ผู้
จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว

5.8.3

ในกรณี ผ้จู องซื้อไม่ได้รบั การจัดสรรหุ้น อันเนื่ องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงิ นค่าจองซื้อหุ้นตาม
เช็คค่าจองซื้อหุ้น หรือเนื่ องจากการปฏิ บตั ิ ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ซึง่ เป็ นผูร้ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ รายนัน้ ๆ จะดาเนินการ
คืนเช็คค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ม่ได้รบั การจัดสรรอันเนื่องมาจากการไม่สามารถเรียกเก็บเงินค่าจองซือ้ หุน้
ตามเช็คค่าจองซือ้ หุน้ หรือเนื่องจากการปฏิบตั ผิ ดิ เงื่อนไขในการจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ ดังกล่าวต้องติดต่อขอรับเช็ค
ฉบับดังกล่าวคืนจากผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลา
การจองซือ้ โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี

5.8.4

กรณี ที่มีการยกเลิ กการเสนอขายหุ้น
การยกเลิกการเสนอขายหุน้ สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 กรณี คือ
(1) ในกรณีทเ่ี กิดเหตุการณ์ทบ่ี ริษทั ฯและ/หรือผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 ใช้สทิ ธิ
ยกเลิกการเสนอขายหุ้นและจัดจาหน่ ายหุ้นตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญาแต่งตัง้ ผู้จดั
จาหน่ายและรับประกันการจาหน่ายหุน้ ของบริษทั ฯ ให้ถอื ว่าผูจ้ องซือ้ ทุกรายได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการ
จองซือ้ หลักทรัพย์ทนั ที
(2) ในกรณีท่เี กิดเหตุการณ์อ่นื ใดที่ทาให้บริษทั ฯต้องระงับ และ/หรือหยุดการเสนอขายหลักทรัพย์
และ/หรือ ไม่ สามารถส่ง มอบหลัก ทรัพ ย์ท่ีเ สนอขายได้ ผู้จ องซื้อ มีสิท ธิจ ะยกเลิก การจองซื้อ
หลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ จะต้องแจ้งความประสงค์ต่อ ผูจ้ ดั จาหน่ ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ
5.2 ภายใน 5 วันทาการนับแต่วนั ทีเ่ กิดเหตุการณ์ดงั กล่าว
หากเกิดเหตุการณ์ตามข้อ (1) หรือ (2) และผูจ้ องซือ้ ได้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจองซือ้ หลักทรัพย์ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 5.2 รายทีร่ บั จองซือ้ หุน้ จากผูจ้ องซือ้ หุน้ ทีย่ กเลิกการจองซือ้ ดังกล่าว จะดาเนินการ
ให้มกี ารส่งมอบเงินค่าจองซือ้ หุน้ โดยไม่มดี อกเบีย้ หรือค่าเสียหายใดๆให้แก่ผจู้ องซือ้ ทีไ่ ด้ใช้สทิ ธิยกเลิกการจอง
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ซื้อหลักทรัพย์นัน้ ๆ โดยจ่ายเป็ นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสังจ่
่ ายผู้จองซื้อตามชื่ อที่ระบุไว้ในใบจองซื้อ และส่งทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียน ตามที่อยู่ท่รี ะบุไว้ในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันที่สน้ิ สุดระยะเวลาการจองซือ้ หุ้น
โดยผูจ้ องซือ้ จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่างสานักหักบัญชี ทัง้ นี้ในกรณีทไ่ี ม่สามารถคืนเงิน
ค่าจองซือ้ หุน้ ให้แก่ผจู้ องซือ้ หุน้ ได้ ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้ สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ าย
หลักทรัพย์ รายทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการส่งคืนเงินดังกล่าวจะต้องชาระดอกเบี้ยให้แก่ผจู้ องซือ้ ในอัตราร้อยละ
7.5 ต่อปี โดยคานวณจากจานวนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทีไ่ ม่ได้ รบั การจัดสรรคืน นับจากวันทีพ่ น้ กาหนดเวลา 14 วัน
ดังกล่าว จนถึงวันทีผ่ จู้ องซือ้ ได้รบั เงินค่าจองซือ้ แล้วตามวิธกี ารดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใดๆ หาก
ได้มกี ารส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้ หุน้ ทางไปรษณียล์ งทะเบียน ตามทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจองซือ้ โดยถูกต้อ งแล้ว ให้ถอื
ว่าผูจ้ องซือ้ ได้รบั เงินจองซือ้ หุน้ คืนแล้วโดยชอบ และผูจ้ องซือ้ จะไม่มสี ทิ ธิเรียกร้องดอกเบีย้ และ/หรือค่าเสียหาย
ใดๆ อีกต่อไป หากเกิดการสูญหายในการจัดส่ง ซึง่ เป็ นผลจากความไม่ครบถ้วนของชื่อ ทีอ่ ยู่ ทีผ่ จู้ องซือ้ ได้ระบุไว้
ในใบจองซือ้ ผูจ้ ดั จาหน่ายหลักทรัพย์ตามทีร่ ะบุในข้อ 5.2 จะไม่รบั ผิดชอบต่อความผิดพลาดดังกล่าว
9.95.9 วิ ธีการส่งมอบหลักทรัพย์
บริษทั ฯ ได้แต่งตัง้ บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด (“ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์”) เป็ นนาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ให้กบั บริษทั และให้บริการรับฝากใบหลักทรัพย์ทจ่ี องซื้อในการเสนอขายครัง้ นี้แล้ว กล่าวคือ ผู้
จองซื้อสามารถใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ และเข้าสู่ระบบซื้อขายแบบไร้ใบหลักทรัพย์ (scriptless
system) ได้ทนั ที ทัง้ นี้เพื่อให้ผจู้ องซือ้ สามารถขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทนั ทีทต่ี ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอนุญาตให้หลักทรัพย์ของบริษทั เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยซึง่ แตกต่างจากกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ จะขอรับใบหลักทรัพย์ โดยผูจ้ องซือ้ หลักทรัพย์จะไม่สามารถขายหลักทรัพย์ได้
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะได้รบั ใบหลักทรัพย์
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุน้ สามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิให้แก่ประชาชนและนักลงทุนทัวไปในครั
่
ง้ นี้ ผูจ้ อง
ซือ้ สามารถเลือกให้บริษทั ดาเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังต่อไปนี้ คือ
(ก) ในกรณี ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์จ ะขอรับใบหลักทรัพ ย์ โดยให้ออกใบหลักทรัพ ย์ในนามของผู้จองซื้อ นาย
ทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะทาการส่งมอบใบหลักทรัพย์ตามจานวนที่
ได้รบั การจัดสรรให้แก่ผไู้ ด้รบั การจัดสรรทางไปรษณียล์ งทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ทีอ่ ยู่ทร่ี ะบุไว้ในใบจอง
ซือ้ ภายใน 15 วันนับจากวันปิ ดทาการจองซือ้ หุน้ ในกรณีน้ี ผูไ้ ด้รบั การจัดสรรจะไม่สามารถขายหลักทรัพย์
ทีไ่ ด้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จนกว่าจะได้รบั ใบหลักทรัพย์ ซึ่งอาจจะได้รบั
ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของ บริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้ เข้าทาการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยแล้ว
(ข) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุน้ แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ กล่าวคือ ผู้
จองซื้อประสงค์ท่จี ะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย์ ซึ่งผู้จองซื้อจะต้องมีบญ
ั ชีซ้อื ขาย
หลักทรัพย์อยู่ กรณีน้ีนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษทั คือ ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ จะออกใบหลักทรัพย์
ในชื่อของ “บริษทั ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อผูฝ้ าก” และศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์จะ
บันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ท่บี ริษัทหลักทรัพย์นัน้ ฝากหลักทรัพย์อยู่และออกหลักฐานการฝาก
ให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันนับจากวันปิ ดการจองซือ้ ในขณะเดียวกันบริษทั หลักทรัพย์ดงั กล่าวจะบันทึก
ยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ทผ่ี จู้ องซื้อฝากไว้ ในกรณีน้ี ผู้ทไ่ี ด้รบั การจัดสรรจะสามารถขายหลักทรัพย์ท่ี
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ได้รบั การจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ทนั ทีทต่ี ลาดหลักทรัพย์ฯอนุญาตให้หลักทรัพย์ของ
บริษทั ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ หลักทรัพย์เลือกให้บริษทั ฯดาเนินการตามข้อ 5.10 (ข) ชื่อผูจ้ องซือ้ ในใบจองซือ้ จะต้อง
ตรงกับชื่อเจ้าของบัญชีซ้อื ขายหลักทรัพย์ท่ผี ู้จองซื้อประสงค์ท่ี จะฝากหลักทรัพย์ไว้ในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพย์ดงั กล่าว มิฉะนัน้ แล้ว บริษทั ฯขอสงวนสิทธิทจ่ี ะดาเนินการออกใบหลักทรัพย์ให้แก่ผจู้ องซือ้ ดัง
มีรายละเอียดและวิธกี ารตามข้อ 5.10 (ก) แทน
(ค) ในกรณีทผ่ี จู้ องซือ้ ไม่ประสงค์จะขอรับใบหลักทรัพย์ แต่ประสงค์ทจ่ี ะใช้บริการของศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์
โดยผูจ้ องซือ้ ประสงค์ทจ่ี ะฝากหลักทรัพย์ในบัญชีของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 ในกรณีน้ี
บริษัทฯจะดาเนินการนาหลักทรัพย์ท่ไี ด้รบั การจัดสรรฝากไว้กบั ศูนย์ รบั ฝากหลักทรัพย์ และศูนย์รบั ฝาก
หลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจานวนหลักทรัพย์ตามจานวนที่ผู้จองซื้อได้รบั การจัดสรรไว้ในบัญชีของ
บริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากให้แก่ผจู้ องซือ้ ภายใน 7 วันนับจากวัน
ปิ ด การจองซื้อ ในกรณี น้ี ผู้ท่ีไ ด้ร ับ การจั ด สรรจะสามารถขายหลัก ทรัพ ย์ท่ีไ ด้ร ับ การจัด สรรในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหากผูจ้ องซือ้ ต้องการจะถอนหลักทรัพย์ออกจากบัญชีของบริษัทผู้ออก
หลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ผูจ้ องซือ้ สามารถติดต่อได้ทศ่ี นู ย์รบั ฝากหลักทรัพย์ ซึง่ จะมีค่าธรรมเนียมการ
ถอนหลักทรัพย์ตามอัตราทีศ่ ูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์กาหนด ทัง้ นี้ การถอนหลักทรัพย์ทฝ่ี ากไว้ในบัญชีของ
บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 จะต้องใช้เวลาในการดาเนินการ ดังนัน้ ผู้จองซื้อที่นาฝาก
หลักทรัพย์ในบัญชีดงั กล่าวอาจจะไม่สามารถถอนหลักทรัพย์ได้ทนั ภายในวันที่หลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ
เริม่ ทาการซือ้ ขายได้ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ทัง้ นี้ หากผูจ้ องซือ้ ไม่ระบุเลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการฝากหุน้ ในบัญชี
ของบริษทั ผูอ้ อกหลักทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 ตามข้อ 5.9 (ค) ให้แก่ผจู้ องซือ้

ส่วนที่ 3.5 หน้าที่ 20

