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สวนที่ 3
ขอมลูเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย :  หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด (มหาชน)
จํ านวนที่เสนอขาย :  เสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํ านวน 30,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.00

   ของจํ านวนหุนที่ออกและเรียกชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งน้ี
มลูคาที่ตราไว :  1.00 บาทตอหุน
ราคาที่เสนอขาย :  2.30 บาทตอหุน
สิทธิ ประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน :  -ไมมี-

ตลาดรองของหุนสามัญ
       บริษทัไดยืน่คํ าขอใหรับหลักทรัพยประเภทหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลัก
ทรัพยใหมเมือ่วนัที่ 10 ตุลาคม 2543  โดยตลาดหลักทรัพยใหมไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน �ตลาดหลัก
ทรัพยใหม� (ฉบบัที ่1) พ.ศ. 2542 หมวดที่ 1 เร่ืองคุณสมบัติของหลักทรัพย ฉบับลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2542
และขอบงัคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหลักทรัพยจดทะเบียนใน �ตลาดหลักทรัพย
ใหม� พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 หมวดที่ 2 เร่ืองคุณสมบัติของผูยื่นคํ าขอ สวนที่ 1 ผูยื่นคํ าขอ
ทีม่กีารประกอบธุรกิจขนาดกลาง (Medium-Sized Enterprise) ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เร่ืองการกระจาย
การถอืหุนรายยอย และเมื่อบริษัทไดจํ าหนายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปแลว จะทํ าใหบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายหุน และสามารถเขาทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หลักทรัพยที่เสนอขายในคร้ังน้ีสามารถโอนกันไดโดยเสรี และหุนที่ถือโดยบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะหน่ึง
ตองมจี ํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 30 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายแลวทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทํ าใหอัตรา
สวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญญาติไทยของบริษัทเกินอัตราสวนขางตน บริษัทสามารถปฏิเสธการโอนหุน
ของบริษัทรายน้ันได

3. ทีม่าของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามญัของบริษัท ทีมพรีซิชั่น จํ ากัด (มหาชน) เปนหลักทรัพยที่เสนอขายตอประชาชนเปนคร้ังแรก (Initial 
Public Offering) จงึไมมีราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวมากอน ดังน้ันบริษัทจะทํ าการกํ าหนดราคาเสนอขาย
โดยการสํ ารวจความตองการซ้ือหลักทรัพย ณ ระดับราคาตางๆ (Book Building) เพื่อใหสามารถกํ าหนดราคา
เสนอขายไดอยางเหมาะสม โดยแนวทางการสํ ารวจความตองการซ้ือหลักทรัพยจะเปนไปตามประกาศแนวทาง
ปฏบิัติของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ นจ. 1/2543 เร่ืองการสํ ารวจความ
ตองการซ้ือหลักทรัพย (Book Building) กอนทีแ่บบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือ
ชีช้วนจะมผีลใชบังคับ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2543 ทั้งน้ี บริษัทจะใชราคาที่นักลงทุนสถาบันเสนอจํ านวนหุนที่
ตองการซ้ือเขามา โดยที่เปนราคาและจํ านวนหุนที่ทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินที่ตองการและยังคงมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรองเปนราคาหุนที่เสนอขายในคร้ังน้ี
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วธิีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคร้ังน้ี กระทํ าผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

(ก) ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 10-11

เลขท่ี 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาญาดา

หองคาหลักทรัพยอาคารญาดา ชั้น 3 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240

2) สาขาพาหุรัด
125 อาคารดิโอลดสยามพลาซา  ชั้น 3 ถนนพาหุรัด แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

3) สาขาลาดพราว
1693 เซ็นทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

4) สาขาเอ็มโพเรียม
622 อาคารดิเอ็มโพเรียม ทาวเวอร ชั้น 14  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ  โทรศัพท 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

5) สาขาทาพระ
99 อาคารสํ านักงาน เดอะมอลล ทาพระ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ทาพระ  แขวงบุคคโล
เขตธนบรีุ กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 0-2876-6500-9 โทรสาร 0-2876-6531

6) สาขางามวงศวาน
30/39-50 เดอะมอลล  งามวงศวาน ชั้น 4 ถนนงามวงศวาน อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 โทรศพัท 0-2550-0577 โทรสาร 0-2500-0566
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7) สาขาศรีนครินทร
1145 หมู 5 อาคารเอกไพลิน ศรีนครินทร ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร สํ าโรงเหนือ อํ าเภอเมือง
จงัหวดัสมทุรปราการ โทรศัพท 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248

8) สาขาจังหวัดสมุทรสาคร
อาคารชั้นที่ 2 เลขท่ี 930/13 ก. ถนนเอกชัย ตํ าบลมหาชัย อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000 โทรศพัท 0-3481-1377 โทรสาร 0-3481-1383

9) สาขาจังหวัดนครราชสีมา
154/1 อาคารราขสีมาเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนมนัส ตํ าบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศพัท 0-4426-9400 โทรสาร 0-4426-9410

10) สาขาเชียงใหม
244 ชัน้ 2,3 อาคารเชียงใหมกอลฟไดรวิ่งเรนจ ถนนวัวลาย ตํ าบลหายยา อํ าเภอเมือง
จงัหวดัเชยีงใหม โทรศัพท 0-5328-4000 โทรสาร 0-5328-4019

11) สาขาภูเก็ต
22/39-40 อาคารวานิช พลาซา ถนนหลวงพอ  อํ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศพัท 0-7635-5730-6 โทรสาร 0-7635-5737

12) สาขาหาดใหญ
1-3-5 ถนนจตุอุิทิศ 3 อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โทรศพัท 0-7437-6400-6 โทรสาร 0-7434-6407

13) สาขาจันทบุรี
ชัน้ 2 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาจันทบุรี 203 ถนนขวาง ตํ าบลตลาด อํ าเภอเมือง
จงัหวดัจนัทบรีุ 22000 โทรศัพท 0-3934-6626-30 โทรสาร 0-3934-6631

14) สาขาสุรินทร
เลขท่ี 4/1 ถนนศิริรัฐ ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000
โทรศพัท 0-4451-9370 โทรสาร 0-4451-9476

15) สาขาอุบลราชธานี
เลขท่ี 204-206 ถนนอุปราช ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
34000 โทรศพัท 0-4526-5631 โทรสาร 0-4526-5639

16) สาขาลํ าปาง
เลขท่ี 48/11-12 ถนนมนตรี ตํ าบลสบตุย อํ าเภอเมือง จังหวัดลํ าปาง 52100
โทรศพัท 0-5431-9211
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17) สาขาสุราษฎรธานี
216/3 หมู 4 ถนนชนเกษม ตํ าบลมะขามเตี้ย อํ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศพัท 0-7720-5460-74 โทรสาร 0-7720-5475

(ข) ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : 540 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6382

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาปนเกลา

7/222 หองเลขท่ี 302 ชั้น 3 อาคารสํ านักงานเซ็นทรัลปนเกลา ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศพัท 0-2884-9847

2) สาขาซีคอนสแควร
304 หมูที ่6 หองเลขท่ี 1008 ชั้น 1 อาคารศูนยการคาซีคอนแสควร ถนนศรีนครินทร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2721-9945

3) สาขาอโศก
159 อาคารเสรมิมติร ชั้นที่ 25  ชอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2665-7000

4) สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนดไชนา ชั้น 4 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศพัท 0-2622-9412

5) สาขาหลักส่ี
333/94 อาคารหลักส่ีพลาซา ชั้น 8 ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2990-6900

6) สาขาบางแค
275 หมูที ่1 เดอะมอลลบางแค ชั้น 8 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท 0-2804-4235
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7) สาขาชลบุรี
44 ถนนวชริปราการ ตํ าบลปลาสรอย อํ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท 0-3827-4533

8) สาขาเชียงใหม
201/3 หองเลขท่ี 1-3 ถนนมหิดล ตํ าบลหายยา อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศพัท 0-5328-4138

9) สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสามพันธ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตํ าบลเชิงเนิน อํ าเภอเมือง
จงัหวดัระยอง 21000  โทรศัพท 0-3886-2022

10) สาขาหาดใหญ
29 ชัน้ 6 ยูนิตที่ 604 อาคารลีการเดนส พลาซา ถนนประชาธิปตย ตํ าบลหหาดใหญ
อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 0-7424-7199

11) สาขาโคราช
154/1 อาคาราชสีมาเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนมนัส ตํ าบลในเมือง อํ าเภอในเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0-4426-9501

(ค) ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ  : 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10310
โทรศพัท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขารังสิต

อาคารศูนยการคาฟวเจอรพารครังสิต หอง 116-117 ชั้น 1F
ถนนพหลโยธิน ตํ าบลประชาธิปตย อํ าเภอธัญบุรี ปทุมธานี
โทรศพัท 0-2958-0460 โทรสาร 0-2958-0640

2) สาขานครปฐม
403 ถนนเทศา ตํ าบลพระประโทน อํ าเภอเมือง นครปฐม
โทรศพัท 034-207-451-5 โทรสาร 034-213-655
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3) สาขานครสวรรค
169 ถนนมาตุลี ตํ าบลปากน้ํ าโพ อํ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค
โทรศพัท 056-231-391-8 โทรสาร 056-237-400

บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ  : อาคารสยามทาวเวอร  ชัน้ 14, 15 ยูนิต B1

989  ถนนพระราม 1
ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2657-7000 โทรสาร 0-268-1258

สํ านักบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาปนเกลา

7/129 ชั้น 9 อาคารเซ็นทรัล ปนเกลา
ถนนบรมราชชนนี อรุณอัมรินทร บางกอกนอย กรุงเทพฯ 10770
โทรศพัท 0-2884-9044 โทรสาร 0-2884-9058

2) สาขาบางกะป
3522 อาคารเดอะมอลล บางกะป ชั้น 8
ถนนลาดพราว  คลองจั่น บางกะป กรุงเทพฯ 10240
โทรศพัท 0-2734-1500 โทรสาร 0-2734-1505

3) สาขาสํ าโรง
999 ศนูยการคาอิมพีเรียลเวิลดสํ าโรง ชั้น 2 ซีเอฟ 44-46
ถนนสุขุมวทิ สํ าโรง อํ าเภอเมือง  สมุทรปราการ 10270
โทรศพัท 0-2380-3190  โทรสาร 0-2380-3190

4) สาขาถนนวิทยุ
93/1 ชั้น 5 อาคารดีทแฮลมทาวเวอร
ถนนวิทยุ ลุมพนีิ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2631-9900 โทรสาร 0-2631-9911

5) สาขาชลบุรี
133/6 หมู 4  ถนนสุขุมวทิ แขวงบานสวน อํ าเภอเมือง
จงัหวัดชลบุรี
โทรศพัท (038) 278-391-9 โทรสาร (038) 278-390

6) สาขาอุบลราชธานี
37/4 ถนนชยางกูร อํ าเภอเมือง  จังหวัดอุบลราชธานี
โทรศพัท (045) 261-291-300 โทรสาร (045) 261-299
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บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา  จํ ากัด
สํ านักงานใหญ  : ชัน้ 4 อาคารเพลินจิตทาวเวอร  898 ถนนเพลินจิต

ลุมพินี ปทมุวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาเอ็มโพเรียม

ชัน้ 10 เอ็มโพเรียมทาวเวอร
662 ถนนสุขุมวทิ 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท 0-2664-9191 โทรสาร 0-2664-9188

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา  จํ ากัด
48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาธรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

1.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

เงื่อนไขการจัดจํ าหนายหุน
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 เปนผู

ดํ าเนินการจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงจะเสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํ านวน 30,000,000 หุน
(สามสิบลานหุน) ในราคาหุนละ 2.30 บาท (สองจุดสามศูนยบาท) โดยผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอม
รับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกันผลการจํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทัง้น้ีเพื่อใหเปน
ไปตามเงือ่นไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

คาตอบแทนการจัดจํ าหนาย
บริษัท ทีมพรีซิชัน่ จ ํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจํ าหนายใหแกผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

ตามทีร่ะบุในขอ 5.2  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 2,415,000 บาท * (สองลานส่ีแสนหน่ึงหมื่นหาพันบาท) โดยจะชํ าระให
ภายใน 5 วันทํ าการนับจากวันปดรับการจองซ้ือหุน

ประมาณการจํ านวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายหุนคร้ังน้ี 69,000,000.00 บาท
หัก  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 3,590,200.00 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ 65,409,800.00 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน 2.18 บาท
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1.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมในการยื่นคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 55,200.00 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 200,000.00 บาท
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 800,000,00 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 2,415,000.00 บาท
คาพมิพหนังสือชี้ชวน ใบจองซ้ือหุน คาประชาสัมพันธ โดยประมาณ 50,000.00 บาท
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม - บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาสํ าหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียนฯ - บาท
คาใชจายอ่ืนๆ โดยประมาณ 20,000.00 บาท
           รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 3,590,200.00 บาท

หมายเหตุ  :  * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย

1.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ประชาชนทั่วไปสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพยไดที่สํ านักงานของผูจัด

จ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8:30น. � 16:30น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่
31 ตลุาคม 2544

1.6 วธิีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

และผูจดัจํ าหนาย จะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบ
คุม บริษทัในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทในเครือของ
บริษทั ทมีพริซิซ่ัน จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปนจัดสรรหุนที่เหลือ
จากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนทั้งหมด

ผูจองซ้ือจะตองซ้ือหุนขึ้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 1,000 หุน แตทั้งน้ีตองไมเกิน
15,000,000 หุน การจัดสรรสิทธิการจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือจะกระทํ าโดย ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย จะจดัสรรหุนใหแกลูกคา ผู
มีพระคุณ และ/หรือ ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการรวมจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายแตละรายกอน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการจองซื้อของลูก
คา ผูมีพระคุณ และ/หรือ ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการรวม
จดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายแตละราย  ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย จะจัดสรรสิทธิการจองซ้ือหุนที่
เหลือใหแกประชาชนทั่วไปโดยใหเปนไปตามกฎเกณฑวา ผูใดจองซ้ือกอนมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกอน  โดย
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผู
จัดจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (�ศูนยรับฝากหลักทรัพย�) จะสงใบยืนยันการนํ าหุน
เขาบญัชใีหแกผูจองซ้ือหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลัก
ทรัพยอยู  และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ
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1.7 วธิกีารจองและการชํ าระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
ผูจองซ้ือหุนทุกรายจะตองปฏิบัติการตามวิธีการ  ดังตอไปน้ี
(ก) ผูจองซ้ือ 1 ราย สามารถจองซ้ือได 1 ใบจองเทาน้ัน โดยผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจอง

ซ้ือในใบจองซ้ือใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน
หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล)
โดยที่เอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซ้ือตองชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซ้ือ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท อยางไรอยางหน่ึงเทาน้ัน ในกรณีที่ชํ าระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
จะตองเปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงิน และตองสามารถ
เรียกเกบ็ไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทํ าการ โดยลงวันที่ที่จองซ้ือแตไมเกินวันที่ 31
ตลุาคม 2544 และขดีครอมส่ังจายผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียน
ชือ่ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผู
จดัจ ําหนายดังกลาว จะเปนผูดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซ้ือ
หุนของบริษัท ในนาม �บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท ทีมพรีซิชัน่ จํ ากัด (มหาชน)� ซ่ึงเปน
บญัชเีงนิฝากออมทรัพยที่ไดเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) สาขาธัญบุรี เลขท่ี
บญัช ี307-2-30999-1

(ค) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซ้ือตามขอ 5.7 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7 (ข) สงไปยังสํ านัก
งานของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8:30น. � 16:30น. ของวันที่
29 ตลุาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2544

(ง) ผูจองซ้ือที่ยื่นความจํ านงในการจองซ้ือหุนและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลวจะขอยกเลิกการจองซ้ือ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งน้ี ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการ
จองซ้ือหุนของผูจองซ้ือรายที่กรอกขอความ และดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) � (ค)

1.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
ในการจัดสรรสิทธิการจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุน ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จ ําหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายจะจัดสรรหุนใหแกลูกคา 
ผูมีพระคุณ และ/หรือ ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการ
รวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายแตละรายกอน ในกรณีที่มีหุนเหลือจากการ
จองซ้ือของลูกคา ผูมีพระคุณ และ/หรือ ผูมีอุปการะคุณ ของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ผูจัดการรวมจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายแตละราย ผูจัดการการจัด
จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดการรวมจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัด
จ ําหนาย จะจัดสรรสิทธิการจองซ้ือหุนที่เหลือใหแกประชาชนทั่วไป โดยใหเปนไปตามกฎเกณฑวา ผูใด
จองซ้ือหุนกอนมีสิทธิไดรับการจัดสรรหุนกอน
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1.9 วธิกีารคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
(ก) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรร
รายน้ันๆ จะดํ าเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือ โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสีย
หายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตาม
ชือ่ของผูจองซ้ือที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซ้ือที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งน้ี กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคา
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือไดภายในระยะเวลา 30 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัด
จ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตอง
ทํ าการชํ าระดอกเบี้ยใหแกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจอง
ซ้ือทีไ่มไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกํ าหนดระยะเวลา 30 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซ้ือได
รับเงนิคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไม
วาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบ
จองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมี
สิทธเิรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซ่ึงเปนผลมา
จากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซ้ือไดระบุไวในใบจองซ้ือ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความ
ผิดพลาดดังกลาว

(ข) ในกรณีทีผู่จองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือตามเช็คคา
จองซ้ือ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผูจอง
ซ้ือทีไ่มไดรับการจัดสรร อันเน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือตามเช็คคาจองซ้ือ โดยผูจอง
ซ้ือตองตดิตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 
วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ

(ค) ในกรณีที่ผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรไมครบจํ านวนที่จองซ้ือ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซ้ือจากผูจองซ้ือที่ไดรับการจัดสรรไม
ครบจํ านวนที่จองซ้ือ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดย
ไมมดีอกเบีย้ ใหแกผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํ านวนที่จองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะใหผูจองซ้ือหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 30 วัน
หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองทํ าการชํ าระดอกเบี้ยใหแกผูจองซ้ือหุนในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือที่ไมไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกํ าหนด
ระยะเวลา 30 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซ้ือไดรับเงินคาจองซ้ือทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยู
ทีร่ะบใุนใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับ
คืนเงนิคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอ
ไป หากเกดิการสูญหายในการจัดสง ซ่ึงเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซ้ือได
ระบไุวในใบจองซ้ือ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
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1.10 วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบันบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities Depository

Company Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซ้ือในการเสนอขายครั้งน้ีไวกับบริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือผูจองซ้ือหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งน้ีเพื่อใหผูจอง
ซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันที ที่ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการ
ซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม ซ่ึงแตกตางกับกรณีที่ผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซ้ือหุนจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี ผูจองซ้ือหุนสามารถเลือกให
บริษัทดํ าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ

(ก) ในกรณีทีผู่จองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน  โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุน
ของบริษทั คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุนตาม
จํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่
ระบไุวในใบจองซ้ือภายใน 45 วนั นับจากวันปดทํ าการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจไดรับภาย
หลังจากทีหุ่นของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยใหมแลว

(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
กลาวคอื ผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลัก
ทรัพยอยู กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
จะออกใบหุนในชื่อของ �บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก� และบริษัท 
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยน้ัน
ฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซ้ือฝากไว ใน
กรณีน้ีผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันที ที่
ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม


