
รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
เฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ถอืหุ้นเดิมของ 
WHA”) ที่เป็นผู้ถอืหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 7 มีนาคม 2560 
 
และ วิธีการปฏิบัติในการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูลิิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) 
(“WHAUP”) ส าหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลวิเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“ผู้ถอืหุ้นเดิมของ WHA”) ที่มีสิทธิได้รับการจดัสรร 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ ให้แก่ประชาชนทั่วไป
เฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) (“ผู้ถอืหุ้นเดิมของ 
WHA”) ที่เป็นผู้ถอืหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นและพกัการโอนหุ้นในวนัที่ 7 มีนาคม 2560   
 
ชื่อผู้เสนอขาย:   บริษัท ดบับลวิเอชเอ ยทูิลติีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ (“WHAUP” หรือ 

“บริษัทฯ”) และ 
H-International (SG) Pte. Ltd.  

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย:   หุ้นสามญัของ WHAUP  
จ านวนหุ้นที่เสนอขายทัง้หมด:   ไมเ่กิน 229,500,000 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ   5.00 บาท  
วิธีการเสนอขายและการจัดสรรหุ้นสามัญ 
WHAUPให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมของ WHA ซึ่งเป็น
ส่วนหน่ึงของการเสนอขายหุ้น WHAUP ต่อ
ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรก:  
 

 จ านวนไม่เกิน 57,289,722 หุ้น เสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
WHA ที่เป็นผู้ ถือหุ้น ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นและพกัการโอน
หุ้นในวันที่ 7 มีนาคม 2560 ตามสดัส่วนการถือหุ้นของผู้ ถือหุ้น
บริษัท ดบับลวิเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (Pre-Emptive 
Right) 
ในอตัราสว่น 250 หุ้นสามญัของดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ ต่อ 1 
หุ้นสามญัของ WHAUP โดยหุ้นสามญัของ WHAUP ที่เกิดจาก
การค านวณที่เป็นเศษทศนิยมจะถกูปัดเศษทิง้ทัง้จ านวน  
ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมของ WHA มีสิทธิจองซือ้หุ้นสามญั WHAUP ใน
จ านวนที่น้อยกว่าหรือเท่ากบัสิทธิที่ตนจะได้รับ แต่ไม่มีสิทธิจอง
ซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เกินกว่าสิทธิที่ตนจะได้รับ 
 
บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้น
สามญัให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซือ้รายใด หากการเสนอขายหรือ
จดัสรรหุ้นดงักลา่วท าให้ หรืออาจเป็นผลให้ (ก) เป็นการกระท าขดั
ต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคบัใด ๆ ของประเทศ
ไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือ ข้อบังคับของบริษัทฯ หรือ (ข) 
บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องด าเนินการใด ๆ เพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่
เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 
หรือ (ค) ไมเ่ป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ หรือเง่ือนไขที่ก าหนดใน
การเสนอขายหรือจัดสรรหุ้ น ทัง้นี ้บริษัทฯ อาจเสนอขายหรือ
จดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ลงทนุหรือผู้จองซือ้ที่มีสทิธิได้รับจดัสรรหุ้นรายใด
รายหนึ่ง เป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้
กฎหมายตา่งประเทศที่มีผลใช้บงัคบัอยูแ่ละสามารถด าเนินการได้
ในเวลานัน้ 



วิธีการปฏิบัติในการจองซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากัด (มหาชน) 
(“WHAUP”) ส าหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นเดิมของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) (“ผู้ถอืหุ้นเดิมของ WHA”) ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรร  
 
1. ระยะเวลาจองซือ้ และการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญของ WHAUP  
วนัท่ี 22 -24 มีนาคม 2560  ตัง้แตเ่วลา 09.00 น. - 16.00 น. 
 
2. สถานที่ติดต่อจองซือ้หุ้นสามัญ WHAUP 
ผู้จองซือ้สามารถยื่นใบจองซือ้ หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้ และเอกสารประกอบการจอง ได้ที่บริษัทหลกัทรัพย์ ไทย
พาณิชย์ จ ากดั ซึง่เป็นตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญั WHAUP (“ตัวแทนรับจองซือ้”) ตามที่อยูท่ี่ปรากฏด้านลา่งนีเ้ทา่นัน้  
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากัด  
เลขที่ 19 ชัน้ 20 อาคาร 3 ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า 
ถนนรัชดาภเิษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2949-1999  
 
3. วิธีการจองซือ้หุ้นสามัญของ WHAUP  
ในการจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP ผู้จองซือ้ต้องยื่นใบจองซือ้หุ้น (แบบ ก.) พร้อมเอกสารประกอบการจองซือ้ 
ดงัตอ่ไปนีใ้ห้แก่ตวัแทนรับจองซือ้  

1) ใบจองซือ้หุ้น (แบบ ก.) 
ผู้จองซือ้ต้องกรอกรายละเอียดการจองซือ้ในใบจองซือ้หุ้น (แบบ ก.) ให้ถูกต้องครบถ้วนและชดัเจนพร้อมลง
ลายมือช่ือ หากผู้จองซือ้เป็นนิติบคุคลจะต้องลงนามโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบุคคลนัน้พร้อมประทบัตรา
ส าคญัของบริษัท (ถ้ามี) 

2) ใบรับรองการจองซือ้ (ถ้ามี) ซึง่ออกโดยบริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั  
3) ส าหรับกรณีผู้จองซือ้ที่มีความประสงค์ให้คืนเงินค่าสว่นต่างระหว่างราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาจองซือ้โดย

การโอนเงินผา่นบญัชีธนาคาร ต้องแนบส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกประเภทออมทรัพย์หรือส าเนา 
Statement ของบญัชีเงินฝากกระแสรายวนัที่ระบช่ืุอเจ้าของบญัชี ซึ่งต้องไม่เป็นบญัชีเงินฝากร่วม โดยช่ือบญัชี
เงินฝากธนาคารต้องเป็นช่ือเดียวกบัช่ือผู้จองซือ้หุ้นเท่านัน้ พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง เฉพาะบญัชีของธนาคาร
กรุงเทพ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารกรุงศรี
อยธุยา จ ากดั (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากดั (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) ธนาคารยโูอบี 
จ ากดั (มหาชน) และธนาคารธนชาต จ ากดั (มหาชน) เทา่นัน้ 

4)  เอกสารแสดงตน (แล้วแตก่รณี): มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 
- ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: 
ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชนที่ยังไม่หมดอายุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง หรือในกรณีที่บัตรประจ าตัว

ประชาชนหมดอาย ุให้แนบส าเนาทะเบียนบ้านท่ีมีเลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั หรือส าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจ าตวัประชาชน 13 หลกั พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็นผู้ เยาว์ จะต้องแนบส าเนาบตัร
ประชาชนของผู้ เยาว์ (ถ้ามี) ที่ยงัไมห่มดอาย ุและส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผู้ปกครอง (บิดา/มารดา หรือ ผู้แทน



โดยชอบธรรม) ที่ยงัไม่หมดอายทุี่ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง และส าเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ เยาว์อาศยัอยู่พร้อม
ผู้ปกครองลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง) 

- ผู้จองซือ้ประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว:  
ส าเนาหนงัสอืเดินทางหรือส าเนาใบต่างด้าวที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง (กรณีผู้จองซือ้เป็น

ผู้ เยาว์ จะต้องแนบหลกัฐานท่ีแสดงวา่สามารถจองซือ้หุ้นได้โดยถกูต้องตามกฎหมาย) 
- ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย:  
ส าเนาหนงัสอืรับรองนิติบคุคลที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์อายไุม่เกิน 12 เดือน ก่อนวนัจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง

ส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้ และประทบัตราส าคญัของนิติบุคคล (ถ้ามี) และแนบส าเนาบตัร
ประจ าตวัประชาชน ส าเนาใบต่างด้าว หรือส าเนาหนงัสือเดินทางที่ยงัไม่หมดอายุ (แล้วแต่กรณี) ของผู้มีอ านาจลงนาม
ของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนาถกูต้อง  

- ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ:  
ส าเนาหนงัสอืการจดัตัง้บริษัท (Certificate of Incorporation) หรือหนงัสอืแสดงความเป็นนิติบคุคล (Affidavit) และ

รายช่ือผู้มีอ านาจลงนามพร้อมตวัอย่างลายมือ ที่ออกไม่เกิน 12 เดือน นับจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้ พร้อมลงนามรับรอง
ส าเนาถกูต้อง โดยผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลนัน้และประทบัตราส าคญัของนิติบคุคล (ถ้ามี) พร้อมแนบส าเนาใบต่าง
ด้าว หรือหนงัสอืเดินทาง (แล้วแตก่รณี) ที่ยงัไมห่มดอาย ุของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 
 ส าเนาเอกสารประกอบข้างต้นที่ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกต้องแล้ว ต้องได้รับการรับรองลายมือช่ือโดย
เจ้าหน้าที่ Notary Public หรือหนว่ยงานอื่นใดที่มีอ านาจในประเทศที่เอกสารดงักลา่วได้จดัท าหรือรับรองความถกูต้อง ท า
การรับรองลายมือช่ือของผู้จดัท าหรือผู้ให้ค ารับรองความถกูต้องของเอกสาร และให้เจ้าหน้าที่ของสถานทตูไทยในประเทศ
ที่เอกสารได้จัดท าหรือรับรองความถกูต้อง ท าการรับรองลายมือช่ือและตราประทบัของเจ้าหน้าที่ Notary Public หรือ
หนว่ยงานอื่นใดที่ได้ด าเนินการข้างต้น ซึง่ต้องมีอายไุมเ่กิน 12 เดือน นบัจนถึงวนัยื่นใบจองซือ้และแนบส าเนาใบต่างด้าว 
หรือส าเนาหนงัสอืเดินทางที่ยงัไมห่มดอาย ุ(แล้วแตก่รณี) ของผู้มีอ านาจลงนามของนิติบคุคลดงักลา่ว พร้อมรับรองส าเนา
ถกูต้อง 

- ผู้จองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่มอบอานาจให้ผู้ดูแลรักษาผลประโยชน์ (Custodian): 
เป็นผู้ด าเนินการจองซือ้แทน ส าเนาหนังสือมอบอ านาจจากผู้ จองซือ้มอบอ านาจให้ผู้ ดูแลรักษาผลประโยชน์

ด าเนินการจองซือ้แทนที่ยงัไม่หมดอาย ุพร้อมแนบส าเนาเอกสารของผู้มอบอ านาจ ทัง้นี ้เอกสารดงักลา่วให้เป็นไปตาม
ประเภทของผู้จองซือ้ที่ระบไุว้ข้างต้น (แล้วแตก่รณี) โดยเอกสารดงักลา่วต้องลงนามรับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มีอ านาจลง
นามแทนผู้จองซือ้หรือผู้ดแูลรักษาผลประโยชน์ (แล้วแตก่รณี) และประทบัตราส าคญันิติบคุคล (ถ้ามี) 

ทัง้นี ้ลายมือช่ือที่รับรองส าเนาถกูต้องนัน้จะต้องตรงกบัลายมือช่ือที่ลงนามในเอกสารที่เก่ียวข้องกบัการจองซือ้หุ้น
สามญัทกุฉบบั และการรับเอกสารประกอบการจองซือ้ ให้เป็นไปตามดลุยพินิจของตวัแทนรับจองซือ้ 

5) เช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ หรือ หลกัฐานการช าระเงินค่าจองซือ้หุ้นแบบ Bill Payment ฉบบัจริง หรือ
การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต (BAHTNET)  

6) ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์สมาชิกเลขที่  600 ผู้จองซือ้ต้องกรอก
ข้อมลูเพิ่มเติมในใบจองซือ้สว่น “ข้อมลูเพิ่มเติมส าหรับการด าเนินการตาม Foreign Account Tax Compliance Act 
(FATCA)” ส าหรับผู้จองซือ้ที่เป็นบคุคลธรรมดา และนิติบคุคล และเอกสาร “ค ารับรองสถานะนิติบคุคล และค ายินยอม



เปิดเผยข้อมลูตาม FATCA” ส าหรับผู้จองซือ้ทีเป็นนิติบคุคลเท่านัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลูเพื่อเป็น
เอกสารประกอบการจองซือ้  
 
ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไม่สง่มอบเอกสารประกอบการจองซือ้ตามที่กลา่วข้างต้นหรือสง่มอบเอกสารไม่ครบถ้วน  บริษัทฯ และ
ตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสทิธิที่จะถือวา่ผู้จองซือ้ไมป่ระสงค์ที่จะใช้สทิธิจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP ในครัง้นี ้ 
 
4. วิธีการช าระเงนิค่าจองซือ้หุ้นสามัญของ WHAUP  
ผู้จองซือ้ต้องช าระเงินคา่จองซือ้หุ้นครัง้เดียวเต็มจ านวนที่จองซือ้ ณ วนัจองซือ้ โดยจะต้องช าระที่ราคา 26.25 บาทต่อหุ้น 
ซึง่เป็นราคาเสนอขายสงูสดุของช่วงราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบือ้งต้น 25.25 - 26.25 บาท ดงันี ้

 การช าระค่าจองซือ้โดยการโอนเงนิแบบ Bill payment หรือการโอนเงนิผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ดงันี ้

- วันที่ 22 – 24 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็นการโอนเงิน แบบ Bill Payment หรือการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต (BAHTNET) 
โดยผู้ จองซือ้ต้องใช้ใบน าฝากแบบ Bill Payment ซึ่งสามารถดาวน์โหลด (Download) ได้จากเว็บไซต์ 
http://www.scbsonline.com  เว็บไซต์ http://www.wha.co.th และเว็บไซต์ http://www.wha-up.com หรือสามารถขอรับ
ได้จากเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากดั (มหาชน) โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วนพร้อมระบรุหสัลกูค้า (Ref.1) เป็นเลข
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น 10 หลกั (ตามที่ปรากฏในใบรับรองการจองซือ้หุ้น ซึ่งจดัสง่โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯ) และรหสัอ้างอิง 
(Ref.2) เป็นเลขบตัรประชาชน 13 หลกัของผู้จองซือ้ และต้องช าระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
(มหาชน) เทา่นัน้ ผู้จองซือ้จะต้องช าระเงินคา่จองซือ้ครัง้เดียวเต็มตามจ านวนที่จองซือ้ ทัง้นี ้การโอนเงินผา่นระบบบาทเนต 
(BAHTNET) ผู้จองซือ้ต้องรับผิดชอบคา่ธรรมเนียมการโอน และ/หรือ คา่ธรรมเนียมอื่นใดที่เกิดจากการท าธุรกรรมโอนเงิน
ทัง้หมด (จ านวนเงินท่ีตวัแทนรับจองซือ้ได้รับ ต้องเทา่กบัยอดจองซือ้เต็มจ านวน) 
ชื่อบัญชี: “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์” หรือ 

“Subscription Account for WHAUP” 
ธนาคาร/สาขา: ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) / สาขารัชโยธิน 
เลขที่บัญชี: 111 392514 5  
ประเภทบัญชี: กระแสรายวัน 
 
ผู้จองซ้ือจะต้องน ำใบจองซ้ือ เอกสำรประกอบกำรจองซ้ือ  พร้อมหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำรช ำระค่ำจองซ้ือหุ้น 
ส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นในวันที่ 22– 24 มีนำคม 2560 ระหว่ำง
เวลำ 9.00 น. – 16.00 น. โดยในกำรจองซ้ือเจ้ำหน้ำที่รับจองจะลงลำยมือชื่อรับจองเพ่ือเป็นหลักฐำนในกำรรับ
จองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือ 
 

 การช าระโดยเช็คบุคคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ผู้จองซือ้สามารถจองซือ้ได้ดงันี ้
- วันที่ 22 – 23 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 9.00 น. – 16.00 น. 

ผู้จองซือ้ช าระเงินคา่จองซือ้โดยช าระเป็นเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ โดยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟท์  นัน้จะต้องลง
วนัท่ีไมเ่กิน 23 มีนาคม 2560 เทา่นัน้ โดยตวัแทนรับจองซือ้ขอสงวนสิทธิรับเอกสารจองซือ้และรับช าระค่าจองซือ้เป็นเช็ค
บคุคล แคชเชียร์เช็ค หรือ ดร๊าฟท์ ตัง้แตเ่วลา 9.00 น.-16.00 น.ของวนัท่ี 22 -23 มีนาคม 2560 เท่านัน้ โดยให้ขีดคร่อมสัง่ 



จ่าย ช่ือบญัชี “บัญชีจองซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุน บมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์” หรือ “Subscription 

Account for WHAUP” และสามารถเรียกเก็บเงินได้จากส านกัหกับญัชีเดียวกนัภายในวนัท าการถดัไป พร้อมระบช่ืุอ 
นามสกลุ ท่ีอยู ่และหมายเลขโทรศพัท์ที่สามารถติดต่อได้ไว้ด้านหลงั เช็ค แคชเชียร์เช็ค  หรือ ดร๊าฟท์ (โดยเช็คจะต้องเป็น
ช่ือเดียวกนักบัผู้จองซือ้) 
 
ผู้จองซ้ือจะต้องน ำใบจองซ้ือ เอกสำรประกอบกำรจองซ้ือ  พร้อมเงินค่ำจองซ้ือหรือหลักฐำนที่แสดงว่ำมีกำร
ช ำระค่ำจองซ้ือหุ้น ส่งไปยังบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพำณิชย์ จ ำกัด ตำมที่อยู่ที่ระบุไว้ข้ำงต้นในวันที่ 22– 23 
มีนำคม 2560 ระหว่ำงเวลำ 9.00 น. – 16.00 น. โดยในกำรจองซ้ือเจ้ำหน้ำที่รับจองจะลงลำยมือชื่อรับจองเพ่ือ
เป็นหลักฐำนในกำรรับจองซ้ือหุ้นให้แก่ผู้จองซ้ือ 
 
5. เงื่อนไขในการจองซือ้  
5.1  ผู้ ถือหุ้นเดิมของ WHA ที่มีสทิธิได้รับการจดัสรรหุ้น สามารถจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP  ได้น้อยกว่าหรือเท่ากบั

สทิธิที่ตนได้รับ แตไ่มม่ีสทิธิจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP เกินกวา่สทิธิที่ตนได้รับ 
5.2  ผู้จองซือ้ที่ยื่นความจ านงในการจองซือ้และได้ด าเนินการช าระเงินคา่จองซือ้แล้ว จะขอยกเลิกการจองซือ้และขอเงิน

คืนไมไ่ด้  
5.3  ผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับภาระคา่ใช้จ่ายหรือคา่ธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี) ตา่งหากจากจ านวนเงินคา่จองซือ้ 
5.4  บริษัทฯ และบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั มีสิทธิปฏิเสธหรือยกเลิกการจองซือ้ของผู้จองซือ้ที่ด าเนินการไม่

ครบถ้วน ได้ 
5.5  บริษัทฯ โดยตัวแทนรับจองซือ้หุ้นสามัญส าหรับประชาชนทั่วไปเฉพาะกลุ่มซ่ึงเป็นผู้ถอืหุ้นเดิมของดบับลวิ

เอชเอ คอร์ปอเรชั่น จะไม่รับเอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญทางไปรษณีย์ และห้ามไม่ให้ผู้จองซือ้ฝาก
เอกสารการจองซือ้หุ้นสามัญที่ธนาคารไทยพาณิชย์ 

5.6  โปรดระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (รหสัโบรกเกอร์) ที่ประสงค์จะน าหุ้นเข้าบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์
ของตนเองให้ถกูต้อง หากระบหุมายเลขสมาชิกศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ผิด หุ้นที่ได้รับการจดัสรรจะถกูสง่ไปที่อื่น ซึ่ง 
บริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ จะไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือความลา่ช้าในการติดตามหุ้นคืน  

5.7  ในกรณีช าระค่าจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP ด้วยเช็ค หรือ แคชเชียร์เช็ค หรือดร๊าฟ การช าระเงินค่าจองซือ้จะ
สมบรูณ์ก็ตอ่เมื่อตวัแทนรับจองซือ้สามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้ได้แล้วเทา่นัน้  

5.8  หาก (1) ผู้จองซือ้ที่จองซือ้ไมส่ามารถช าระเงินคา่จองซือ้หุ้น หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ไมส่ามารถเรียกเก็บเงินคา่จองซือ้
ไมว่า่ทัง้หมดหรือบางสว่นได้ภายในก าหนดระยะเวลาจองซือ้ มิใช่ความผิดของ บริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ หรือ 
(2) ผู้จองซือ้ที่จองซือ้กรอกข้อมลูในใบจองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP ของผู้ ถือหุ้นเดิม WHA ที่มีสิทธิได้การจดัสรร 
(ใบจองซือ้ แบบ ก.) ไมค่รบถ้วนหรือชดัเจน บริษัทฯ หรือ ตวัแทนรับจองซือ้ มีสิทธิจะถือว่าผู้ จองซือ้สละสิทธิในการ
จองซือ้หุ้นสามญัของ WHAUP  

 
 
 
 
 
 



6.  วิธีการคืนเงนิค่าจองซือ้หุ้น WHAUP 
6.1  กรณีที่ราคาเสนอขายสุดท้ายต ่ากว่าราคาเสนอขายหุ้นสามัญในเบือ้งต้นสูงสุด 

บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั ในฐานะตวัแทนรับจองซือ้จะด าเนินการคืนเงินสว่นต่างค่าจองซือ้ระหว่างราคา
เสนอขายสดุท้ายกบัราคาเสนอขายหุ้นสามญัในเบือ้งต้นสงูสดุ โดยไม่มีดอกเบีย้ และ/หรือ ค่าเสียหายใด ๆ ให้แก่ผู้ที่จอง
ซือ้ผา่นตน โดยการโอนเงินผา่นบญัชีธนาคารตามที่ผู้จองซือ้ระบไุว้ในใบจองซือ้ (แบบ ก) ภายใน 5 วนัท าการ นบัจากวนั
สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (ซึง่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หมายถึง วนัท่ี 3 เมษายน 2560) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อม
สัง่จ่ายเฉพาะผู้จองซือ้หุ้นตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ (แบบ ก.) และสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ (แบบ ก.) ภายใน 10 วนัท าการนบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ (ซึง่วนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หมายถึง 
วนัท่ี 3 เมษายน 2560) โดยผู้จองซือ้จะต้องเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็ค
ตา่งส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี)  ทัง้นี ้ในกรณีที่ไม่สามารถคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นสามญัให้แก่ผู้จองซือ้หุ้นได้
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดดงักลา่วอนัเนื่องจากความผิดพลาดของตวัแทนการรับจองซือ้ ผู้จองซือ้จะได้รับดอกเบีย้ใน
อตัราร้อยละ 7.5 ตอ่ปี โดยค านวณจากจ านวนเงินสว่นต่างระหวา่งราคาเสนอขายสดุท้ายกบัราคาที่จองซือ้นบัจากวนัท่ีพ้น
ก าหนดระยะเวลาดงักลา่ว จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีดงักลา่วข้างต้น อยา่งไรก็ดี ไม่ว่าในกรณีใด ๆ หากได้มี การ
โอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ตามที่ระบุในใบจองซือ้ (แบบ ก.) หรือส่งเช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบใุนใบจองซือ้ (แบบ ก.) โดยถกูต้องแล้ว ให้ถือว่าผู้จองซือ้ได้รับคืนเงินค่าจองซือ้แล้วโดยชอบ 
และผู้จองซือ้จะไม่มีสิทธิเรียกร้องดอกเบีย้หรือค่าเสียหายใดๆ อีกต่อไปทัง้นี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้า
บญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็คซึง่ไมใ่ช่ความผิดของบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จ ากดั เช่น 
ข้อมลูช่ือ ที่อยู ่ของผู้จองซือ้ไมช่ดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบจองซือ้ (แบบ ก.) บริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จ ากดั จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 
 
6.2 กรณีมีการยกเลิกการเสนอขายหุ้นหลักทรัพย์ 
(ก)  ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตามที่ระบุไว้ในหนงัสือชีช้วนข้อ 6.3.1 เง่ือนไขในการจัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ บริษัทฯ 

และ/หรือ ผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหน่าย และ/หรือ International Manager ใช้สิทธิยกเลิก
เสนอขายหุ้นสามญัและจดัจ าหนา่ยหุ้นสามญั ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิการจองซือ้หุ้นสามญัทนัที 

(ข)  กรณีที่เกิดเหตุการณ์อื่นใดที่ท าให้บริษัทฯ ต้องระงับหรือหยุดการเสนอขายหลกัทรัพย์หรือไม่สามารถสง่มอบ
หลกัทรัพย์ที่เสนอขายได้ ผู้จองซือ้มีสทิธิที่จะยกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์ โดยผู้จองซือ้จะต้องแจ้งความประสงค์
ตอ่ตวัแทนรับจองซือ้ ซึง่เป็นผู้ รับจองซือ้ภายใน 5 วนัท าการ นบัแตว่นัท่ีเกิดเหตกุารณ์ดงักลา่ว 

  
หากเกิดเหตกุารณ์ตาม (ก) หรือ (ข) และผู้จองซือ้ได้ใช้สทิธิยกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์ ตวัแทนรับจองซือ้หุ้นสามญัจากผู้
จองซือ้หุ้นท่ียกเลกิการจองซือ้หลกัทรัพย์ดงักลา่วจะด าเนินการคืนเงินคา่จองซือ้ โดยไมม่ีดอกเบีย้และ/หรือคา่เสยีหายใดๆ 
ให้แก่ผู้จองซือ้รายนัน้ๆ ตามช่ือที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ โดยการโอนเงินผ่านบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ในกรณีที่ผู้จองซือ้ให้
รายละเอียดบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้หุ้น หรือนบัแต่วนัที่เกิด
เหตุการณ์ตาม (ข) หรือจ่ายเป็นเช็คขีดคร่อมเฉพาะสัง่จ่ายผู้จองซือ้ตามช่ือที่ระบุไว้ในใบจองซือ้และส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้ภายใน 10 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ หรือนบัแต่วนัที่
เกิดเหตกุารณ์ตาม (ข) โดยผู้จองซือ้จะเป็นผู้ รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนเงินหรือค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเช็คต่าง
ส านกัหกับญัชีหรือเช็คตา่งธนาคาร (ถ้ามี) 



ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมส่ามารถคืนเงินคา่จองซือ้หุ้นจากผู้จองซือ้ที่ยกเลกิการจองซือ้ได้ภายในระยะเวลาดงักลา่ว ตวัแทนรับจอง
ซือ้มีหน้าที่รับผิดชอบในการสง่คืนเงินดงักลา่ว จะต้องช าระดอกเบีย้ให้แก่ผู้จองซือ้ในอตัราร้อยละ 7.50 ต่อปี โดยค านวณ
จากจ านวนเงินคา่จองซือ้หุ้นท่ีได้รับการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น นบัจากวนัที่พ้นก าหนดเวลา 10 วนั ดงักลา่ว 
จนถึงวนัท่ีได้มีการช าระคืนตามวิธีการดงักลา่วข้างต้น อย่างไรก็ดี ไม่ว่ากรณีใดๆ หากได้มีการโอนเงินค่าจองซือ้เข้าบญัชี
ธนาคารของผู้จองซือ้ หรือสง่เช็คคืนเงินค่าจองซือ้หุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้โดยถกูต้อง
แล้ว ให้ถือวา่ผู้จองซือ้ได้รับเงินจองซือ้คืนแล้วโดยชอบ และผู้จองซือ้จะไมม่ีสทิธิเรียกร้องดอกเบีย้และ/หรือค่าเสียหายใดๆ 
อีกตอ่ไป  
 
นอกจากนี ้หากเกิดความผิดพลาดในการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารของผู้จองซือ้ หรือการสญูหายในการจดัสง่เช็ค ซึ่งไม่ใช่
ความผิดของบริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้ เช่น ข้อมลูช่ือ ที่อยู่ ของผู้จองซือ้ไม่ชดัเจนหรือไม่ครบถ้วนตามได้ระบไุว้ในใบ
จองซือ้ บริษัทฯ และตวัแทนรับจองซือ้จะไมรั่บผิดชอบตอ่ความผิดพลาดดงักลา่ว 
 
7.  วิธีการส่งมอบหลักทรัพย์ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั (“ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์”) ได้ตกลงรับที่จะท าหน้าที่เป็นนายทะเบียน
หุ้นสามญัให้กบับริษัทฯ และให้บริการรับฝากใบหุ้นที่จองซือ้ในการเสนอขายครัง้นี ้กลา่วคือ ผู้จองซือ้สามารถใช้บริการ
ของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ เพื่อขอให้น าหุ้ นสามัญที่ตนได้รับการจัดสรรเข้าสู่ระบบซือ้ขายแบบไร้ใบหุ้น (Scripless 
System) ได้ทนัที ทัง้นี ้เพื่อให้ผู้จองซือ้สามารถขายหุ้นสามญัในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทนัทีที่ตลาดหลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้น
สามญัของบริษัทฯ เร่ิมท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์ ซึง่แตกตา่งกบักรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้น ซึ่งผู้จอง
ซือ้จะไมส่ามารถขายหุ้นสามญัได้ในตลาดหลกัทรัพย์จนกวา่จะได้รับใบหุ้น  
 
ในการเสนอขายหุ้นสามญัในครัง้นี ้ผู้จองซือ้สามารถเลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการในกรณีใดกรณีหนึง่ ดงัตอ่ไปนีค้ือ 
(1)  ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูน ย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 

System) โดยผู้ จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นสามัญไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ซึ่งผู้จองซือ้มีบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์อยู ่ในกรณีนี ้บริษัทฯ จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบั “บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์
(ประเทศไทย) จ ากัด เพื่อผู้ ฝาก” และศูนย์รับฝากหลักทรัพย์จะบันทึกยอดบัญชีจ านวนหุ้ นสามัญที่บริษัท
หลกัทรัพย์นัน้ฝากหุ้นสามญัอยู่ และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการ นบัจากวนัที่สิน้สดุ
ระยะเวลาการจองซือ้ ในขณะเดียวกนับริษัทหลกัทรัพย์นัน้ก็จะบนัทึกยอดบญัชีจ านวนหุ้นสามญัที่ผู้จองซือ้ฝากไว้ 
ในกรณีนี ้ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ทันทีที่ตลาด
หลกัทรัพย์อนญุาตให้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท าการซือ้ขายได้ในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

 
ในกรณีที่ผู้จองซือ้เลอืกให้บริษัทฯ ด าเนินการตามข้อ 7 (1) นี ้ช่ือของผู้จองซือ้จะต้องตรงกบัช่ือเจ้าของบญัชีซือ้ขาย
หลกัทรัพย์ที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะฝากหุ้นไว้ในบญัชีของบริษัทหลกัทรัพย์ดงักลา่ว มิฉะนัน้แล้วบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะด าเนินการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 7 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน และจดัสง่ทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA 

 



(2) ในกรณีที่ผู้ จองซือ้ไม่ประสงค์จะขอรับใบหุ้น แต่ประสงค์จะใช้บริการของศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ (Scripless 
System) โดยผู้จองซือ้ประสงค์ที่จะฝากหุ้นในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี ้บริษัทฯ 
จะด าเนินการน าหุ้นสามญัที่ได้รับจดัสรรฝากไว้กบัศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ และศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์จะบนัทกึยอด
บญัชีจ านวนหุ้นสามญัตามจ านวนที่ผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรไว้ในบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิกเลขที่ 
600 และออกหลกัฐานการฝากให้แก่ผู้จองซือ้ภายใน 7 วนัท าการนบัจากวนัท่ีสิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้
ผู้ ที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายหุ้ นสามัญที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย์ได้  ต่อเมื่อติดต่อบริษัท
หลกัทรัพย์ที่ตนเปิดบญัชีซือ้ขายหลกัทรัพย์ไว้ให้ด าเนินการโอนหุ้นจากบญัชีบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์มายงับญัชีซือ้
ขายหลกัทรัพย์ของตน และหากผู้จองซือ้ต้องการถอนหุ้นสามญัออกจากบญัชีของบริษัทผู้ออกหลกัทรัพย์ สมาชิก
เลขที่ 600 ผู้จองซือ้สามารถติดตอ่ได้ที่ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ ซึ่งจะมีค่าธรรมเนียมการถอนหุ้นสามญัตามอัตราที่
ศูนย์รับฝากหลกัทรัพย์ก าหนด ในกรณีนีผู้้ จองซือ้หุ้ นจะต้องกรอกข้อมูลในเอกสารประกอบการจองซือ้ ได้แก่ 
“เอกสารเพิ่มเติมประกอบการจองซือ้หลักทรัพย์เฉพาะผู้ ที่ประสงค์น าหลักทรัพย์ฝากเข้าบัญชีบริษัทผู้ ออก
หลกัทรัพย์ (Issuer Account) เท่านัน้” ส าหรับผู้ จองซือ้ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล และเอกสาร 
“แบบสอบถามส าหรับตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนิติบคุคล” ส าหรับผู้จองซือ้นิติบคุคล
เทา่นัน้ พร้อมลงนามรับรองความถกูต้องของข้อมลู และน าสง่ให้ผู้จดัจ าหน่ายพร้อมเอกสารจองซือ้อื่นๆ ทัง้นี ้หาก
ผู้จองซือ้ไม่ประสงค์จะกรอกหรือน าส่งแบบสอบถามส าหรับตรวจสถานะ FATCA หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิที่จะด าเนินการออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 7 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้
แทน และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA 

 
(3)  ในกรณีที่ผู้จองซือ้ประสงค์จะขอรับใบหุ้นโดยให้ออกใบหุ้นในนามของผู้จองซือ้ บริษัทฯ โดยศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์

จะด าเนินการจดัสง่ใบหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผู้จองซือ้ได้รับการจดัสรรให้แก่ผู้จองซือ้ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามช่ือ
ที่อยู่ที่ระบไุว้ในใบจองซือ้หุ้ น ภายใน 15 วนัท าการนบัจากวนัที่สิน้สดุระยะเวลาการจองซือ้ ในกรณีนี ้ผู้จองซือ้ที่
ได้รับการจัดสรรจะไม่สามารถขายหุ้นสามญัที่ได้รับการจัดสรรในตลาดหลกัทรัพย์ได้ จนกว่าจะได้รับใบหุ้น ซึ่ง
อาจจะได้รับใบหุ้นภายหลงัจากที่หุ้นสามญัของบริษัทฯ ได้เร่ิมซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์ 

 
ทัง้นี ้หากผู้จองซือ้ไมร่ะบเุลือกกรณีใดกรณีหนึ่งในใบจองซือ้ บริษัทฯ หรือตวัแทนรับจองซือ้ ขอสงวนสิทธิที่จะด าเนินการ
ออกใบหุ้นในนามผู้จองซือ้ตามรายละเอียดที่ระบไุว้ในข้อ 7 (3) ให้แก่ผู้จองซือ้แทน และจดัสง่ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
ตามช่ือที่อยูท่ี่ระบไุว้ในฐานข้อมลูผู้ ถือหุ้นของ WHA 
 
 
 
 


