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การเสนอขายหุ้นโดยบริษัท ดบับลิวเอชเอ ยทูิลิตีส์้ แอนด์ พาวเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“WHAUP”) ต่อประชาชน
ทัว่ไปเฉพาะกลุม่ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) (“กำร
เสนอขำยหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ”) และการแจกจ่ายหนงัสือแจ้งสิทธิการจองซือ้หุ้น (“สิทธิ”) ฉบบันี ้
หรือร่างหนงัสือชีช้วนของ WHAUP ในรูปแบบ CD-ROM และสรุปข้อมลูส าคญัของการเสนอขายหุ้นสามญัต่อ
ประชาชนทัว่ไปเป็นครัง้แรก (Executive Summary) ซึง่แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืแจ้งสทิธิ  อาจไมส่ามารถกระท า
ได้ตามกฎหมายหลกัทรัพย์ต่างประเทศ ดงันัน้ ผู้ที่ได้รับหนงัสือแจ้งสิทธิฉบบันีแ้ละเอกสารแนบซึ่งเก่ียวกบัการ
เสนอขายหุ้นของ WHAUP จะต้องปฏิบตัิตามกฎหมายหรือข้อจ ากดัการเสนอขายใด ๆ ที่เก่ียวข้อง การไมป่ฏิบตัิ
ตามกฎหมายหรือข้อจ ากดัการเสนอขายใด ๆ ดงักลา่วอาจถือเป็นการกระท าที่ผิดกฎหมายหลกัทรัพย์ในประเทศ
ที่เก่ียวข้อง 

โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง  WHAUP มิได้ด ำเนินกำรเสนอขำยหุ้นต่อผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศ
สหรัฐอเมริกำ แคนำดำ ออสเตรเลีย สำธำรณรัฐประชำชนจีน (ไม่รวมเขตปกครองพเิศษฮ่องกง) ญี่ ปุ่น 
และสำธำรณรัฐเกำหลี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบและพิจารณาข้อจ ากัดเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นต่อผู้ ลงทุนส าหรับ
ประเทศตา่ง ๆ ซึง่มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้ 

ทัง้นี ้อำจมีข้อจ ำกัดเกี่ยวกับกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มเติมในประเทศอื่น ๆ อีกนอกเหนือจำกประเทศที่
กล่ำวไว้ข้ำงล่ำงนี ้ซ่ึงผู้ลงทุนจะต้องพิจำรณำและถอืปฏิบัติตำมข้อจ ำกัดนัน้ 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

สิทธิหรือหุ้ นของ WHAUP มิได้จดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ปี ค.ศ. 1933 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“กฎหมำยหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกำ”) และจะไมเ่สนอขายหรือขายในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือเสนอขายให้แก่หรือเพื่อเป็นประโยชน์
ส าหรับหรือเพื่อบคุคลสหรัฐอเมริกา (U.S. persons) (“บุคคลสหรัฐอเมริกำ”) (ตามที่นิยามไว้ตาม Regulation 
S ของกฎหมายหลกัทรัพย์ของประเทศสหรัฐอเมริกา) เว้นแต่เป็นการเสนอขายตามข้อยกเว้นหรือเป็นการเสนอ
ขายที่ไม่ต้องด าเนินการตามข้อก าหนดเก่ียวกับการจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

การใช้สิทธิและการเสนอขายหุ้นของ WHAUP จะด าเนินการได้เฉพาะในกรณีที่เป็นการใช้สิทธิโดยบคุคลซึง่อยู่
นอกประเทศสหรัฐอเมริกาและเป็นการเสนอขายตอ่บคุคลซึง่อยูน่อกประเทศสหรัฐอเมริกาและซึง่ถือเป็นการท า
ธุรกรรมภายนอกประเทศสหรัฐอเมริกาตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของ Regulation S ของกฎหมายหลกัทรัพย์
ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยจะไม่มีการแจกจ่ายหนงัสือแจ้งสิทธิฉบบันีแ้ละเอกสารแนบซึ่งเก่ียวกบัการเสนอ
ขายหุ้นของ WHAUP ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศสหรัฐอเมริกา หรือให้แก่บคุคลสหรัฐอเมริกา 
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ประเทศแคนำดำ 

จะไม่มีการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศแคนาดาหรือต่อบคุคลที่มีถ่ินท่ีอยู่
ในประเทศแคนาดา โดยจะไมม่ีการแจกจ่ายหนงัสอืแจ้งสิทธิฉบบันีแ้ละเอกสารแนบซึง่เก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น
ของ WHAUP ตอ่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในประเทศแคนาดา หรือให้แก่บคุคลที่มีถ่ินท่ีอยูใ่นประเทศแคนาดา 

ออสเตรเลีย 

มิได้มีการด าเนินการและจะไม่มีการด าเนินการยื่น หรือจดทะเบียนเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นต่อผู้ ถือหุ้น
เดิมของบริษัทฯ ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี ้ต่อ Australian Securities and Investments Commission (ASX) หรือ
หน่วยงานหรือองค์กรก ากับดูแลในประเทศออสเตรเลียแต่อย่างใด ดงันัน้ จึงไม่สามารถเสนอขาย ออก หรือ
จ าหน่ายหุ้นในประเทศออสเตรเลีย หรือให้แก่บุคคลใด ๆ นอกจากการด าเนินการโดยวิธีหรือเป็นไปตามการ
เสนอขายหรือการชกัชวน ซึ่งสามารถด าเนินการได้โดยไมต้่องมีการเปิดเผยข้อมลูให้แก่ผู้ลงทนุภายใต้ Chapter 
6D ของพรบ. เก่ียวกบับริษัทของออสเตรเลีย (ตามที่นิยามไว้ข้างลา่งนี)้ การเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทฯ จะสามารถด าเนินการในประเทศออสเตรเลียได้เฉพาะต่อบคุคลซึ่งไม่จ าต้องได้รับเอกสาร
เก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย์ตามที่ก าหนดไว้ใน Chapter 6D ของ Corporation Act 2001 (Cth) ของ
ประเทศออสเตรเลีย (“พรบ. เกี่ยวกับบริษัทของออสเตรเลีย”) โดยเอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นของ 
WHAUP ซึ่งแนบมาพร้อมกันนี ้มิใช่หนงัสือชีช้วน  แบบแสดงรายการข้อมูลของหลกัทรัพย์  หรือเอกสารการ
เปิดเผยข้อมูลไม่ว่าในรูปแบบใดตามนยัของ พรบ. เก่ียวกับบริษัทของออสเตรเลีย และไม่จ าต้องมีหรือต้องมี
ข้อมลูทัง้หมดซึ่ง พรบ. เก่ียวกบับริษัทของออสเตรเลียก าหนดให้ต้องมีส าหรับเอกสารการเปิดเผยข้อมลู ดงันัน้ 
หากท่านอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หนงัสือแจ้งสิทธิฉบบันีแ้ละเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นของ WHAUP 
ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ซึ่งแนบมาพร้อมกนันีส้ามารถน าสง่ถึงท่านได้ โดยมีเง่ือนไขวา่ท่านจะต้องเป็นบคุคล
ที่การเสนอขายหุ้นต่อทา่นสามารถด าเนินการได้โดยไมต้่องมีเอกสารการเปิดเผยข้อมลู เช่น เป็น “professional 
investor” หรือ “sophisticated investor” ตามที่ก าหนดไว้ใน Chapter 6D ของพรบ. เ ก่ียวกับบริษัทของ
ออสเตรเลยี  

ทัง้นี ้ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลกัทรัพย์ ไทยพาณิชย์ 
จ ากดั ในฐานะผู้จดัการการจดัจ าหนา่ยและรับประกนัการจ าหนา่ย ที่อ้างถึงในเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้น
ตอ่ของ WHAUP ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมกนันี ้จะต้องไมถื่อใบอนญุาตการให้บริการด้านการเงิน 
หรือได้รับอนญุาตให้ค าแนะน าเก่ียวกบัผลติภณัฑ์ทางการเงินเก่ียวกบัหุ้นของ WHAUP ในประเทศออสเตรเลยี 

อนึ่ง เอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมกนันี ้มิได้จดัท า
ขึน้โดยค านึงถึงวตัถปุระสงค์การลงทุน  ฐานะหรือความต้องการทางการเงินของบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการ
เฉพาะ ดงันัน้ ก่อนตดัสินใจลงทนุในการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ นี ้ผู้ลงทุนควร
ประเมินว่าการจองซือ้หุ้นดงักล่าวมีความเหมาะสมหรือไม่ เมื่อพิจารณาประกอบกับฐานะทางการเงินของตน 
หรือผู้ลงทนุควรขอค าแนะน าจากผู้ประกอบวิชาชีพ 

ทัง้นี ้หุ้นของ WHAUP ที่จะออกให้เมื่อมีการใช้สิทธินัน้ ไม่สามารถเสนอขายหรือโอนให้แก่นิติบคุคลหรือบคุคล  
ใด ๆ ซึ่งตัง้อยู่ในหรือมีถ่ินท่ีอยู่ในประเทศออสเตรเลียในช่วงระยะเวลา 12 เดือน นบัจากการออกหุ้น เว้นแตเ่ป็น
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กรณีที่บุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลซึ่งไม่จ าต้องได้รับเอกสารการเปิดเผยข้อมูลภายใต้ Chapter 6D ของพรบ. 
เก่ียวกบับริษัทของออสเตรเลีย นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ แต่ละรายยอมรับข้อจ ากดัดงักลา่ว และโดย
การเข้าจองซือ้หุ้นของ WHAUP ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตกลงที่จะไมข่ายหุ้นนัน้ภายในระยะเวลา 12 เดือน นบั
จากการออกหุ้น (นอกจากเป็นการเสนอขายตามกรณีดงักลา่วข้างต้น) 

สหรำชอำณำจักร 

หากมีการส่งหนังสือแจ้งสิทธิฉบับนีแ้ละเอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของ 
บริษัทฯ ในสหราชอาณาจกัร จะเป็นการสง่ให้แก่นิติบคุคลซึง่เป็นผู้ลงทนุที่มีคณุสมบตัิตามที่ก าหนด (qualified 
investors) ตามที่นิยามไว้ใน Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
(“Qualified Investors”) นอกจากนี ้ในสหราชอาณาจักรนัน้ หนงัสือแจ้งสิทธิฉบับนีแ้ละเอกสารเก่ียวกับการ
เสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะสามารถสื่อสารกบัผู้ลงทนุดงัต่อไปนีเ้ท่านัน้ (1) ผู้มี
วิชาชีพทางด้านการลงทนุ (investment professionals) ตามความหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 19(5) ของ Financial 
Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (ค ำสั่ ง) หรือ (2) บริษัทที่มีสินทรัพย์
ตามที่ก าหนด (high net worth company) และบคุคลอื่นซึ่งสามารถได้รับการติดต่อได้โดยไมผิ่ดกฎหมาย ตาม
ความหมายที่ก าหนดไว้ในข้อ 49(2)(a) ถึง (d) ของค าสั่ง (ซึ่งในที่นีร้วมเรียกบุคคลดังกล่าวว่า “บุคคลที่
เกี่ยวข้อง”) โดยบคุคลที่ไมถื่อเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องไม่สามารถจองซือ้หุ้นหรือด าเนินการใดโดยอาศยัหนงัสอืแจ้ง
สิทธิฉบบันีแ้ละเอกสารเก่ียวกบัการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมกนันี ้
ในสหราชอาณาจักร การลงทุนหรือการด าเนินการใด ๆ เก่ียวกับการลงทุนที่ตามหนงัสือแจ้งสิทธิฉบบันีแ้ละ
เอกสารเก่ียวกับการเสนอขายหุ้นของ WHAUP ต่อผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แนบมาพร้อมกันนี ้จะสามารถ
กระท าได้โดยบคุคลที่เก่ียวข้องเท่านัน้ โดยการจองซือ้หุ้นนัน้ถือวา่ท่านได้ให้การรับรอง รับประกนั และตกลงกบั
บริษัทวา่ทา่นเป็นบคุคลที่เก่ียวข้องหรือเป็น Qualified Investors 

 

 


