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สวนท่ี 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
ผูเสนอขายหลักทรัพยคือ บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา SICCO Securities 

Public Company Limited ท่ีอยู เลขที ่130-132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร โทรศพัท 0-2627-3100 ประสงคที่จะเสนอขาย หุนสามัญของบริษัท 
 
ลักษณะสําคญัของหุนสามัญ 
จํานวนที่เสนอขาย : จํานวน 13,000,000 หุน 
มูลคาที่ตราไว : หุนละ 5.00 บาท 
ราคาเสนอขาย : หุนละ 20 บาท 
มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย :  260 ลานบาท 
หุนท่ีเสนอขายคิดเปนรอยละ : 20.63 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภาย

หลังจากการเสนอขายครั้งนี้ 
 
สิทธิ ผลประโยชน และเง่ือนไขอ่ืน 
หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 13 ลานหุน ที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้มีสิทธิและประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม

ของบริษัท ทุกประการ 
 
ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ภายหลังการไดรับอนุมัติแบบคําขอเพื่อนําหุนสามัญ

ของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทจะดําเนินการยื่นแบบคําขอเพื่อนําหุนสามัญของบริษัท 
เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ภายหลังจากที่บริษัทไดยื่นแบบคําขออนุมัติการเสนอขายหุนตอสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 ภายใตขอบังคับขอ 7 ของบริษัท 

“ ขอ 7. หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้นเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกิน
กวารอยละ 40 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท ” 
 
 ภายใตขอบังคับขอ 9 ของบริษัท 

“ ขอ 9. การโอนหุนยอมสมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุช่ือผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอน กับ ผูรับ
โอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน 
การโอนหุนใชยันบริษัทไดเม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทได

ลงทะเบียนการโอนหุนน้ันแลว 
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เม่ือบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว หากบริษัทเห็นวาการโอนหุนนั้นถูกตองตามกฎหมายและตามขอ
บังคับบริษทั ใหบริษัทลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันท่ีไดรับคํารองขอ หรือหากเห็นวาการโอนหุนไมถูกตองให
แจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน 
ในกรณีท่ีหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย การโอนหุนใหเปนไปตามกฎหมาย

วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ” 
 
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี ้กระทําโดยการเทียบ

เคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) ของราคาหุนบริษัทหลักทรัพยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ โดยเทียบเคียง
โดยวิธีราคาตอกําไรสุทธ ิ(Price to Earning Approach) และวิธีราคาตอมูลคาตามบัญช ี(Price to Book Value Approach)  
 

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
- ไมมี - 

 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
 การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี้เปนการเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
 5.2 ผูประสานงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 (ก) ผูประสานงานการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษัท ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด  
 ชั้น 6 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร 
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี
 กรุงเทพมหานคร 10320 
  โทรศพัท 0-2652-8735-6  โทรสาร 0-2652-8738 
 

 (ข) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษทัหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)  
 ชั้น 4-5 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร 
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี
 กรุงเทพมหานคร 10320 
 โทรศพัท 0-2207-0038  โทรสาร 0-2207-0505 
 

 บริษทัหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
 ชั้น 10 เมอรคิวรี ่ทาวเวอร 
 540 ถนนเพลินจิต  
 กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศพัท 0-2658-6300  โทรสาร 0-2658-6862 
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 (ค) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร 
 287 ถนนสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท 0-2695-5000  โทรสาร 0-2631-1709 
 
 บริษทัหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 
 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 
 179/109-110 ถนนสาทรใต เขตสาทร 
 กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศพัท 0-2670-9100  โทรสาร 0-2286-7222 
 
 บริษทัหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
 ชั้น 4 อาคารทิสโกทาวเวอร 
 48/8 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท 0-2633-6510  โทรสาร 0-2633-6500 
 
 บริษทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 
 ชั้น 2, 25-26 อาคารสินธร ทาวเวอร 3 
 130-132 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท 0-2263-3500  โทรสาร 0-2263-3801 
 
 บริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
 191 ถนนสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท 0-2231-3777  โทรสาร 0-2632-0741 
 

บริษทัหลักทรัพย บีที จํากัด 
 ชั้น 24-26 อาคารไทยธนาคาร 
 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท 0-2657-9000  โทรสาร 0-2657-9222 
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บริษทัหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 ชั้น 15 อาคารวรวฒัน 
 849 ถนนสีลม เขตบางรัก 
 กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศพัท 0-2635-1700  โทรสาร 0-2635-1662 
 

บริษทัหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด  
 ชั้น 3 อาคารสินธร ทาวเวอร 1 
 130-132 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
 กรุงเทพมหานคร 10330 

โทรศพัท 0-2659-8274  โทรสาร 0-2627-3467 
 

5.3  เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
(ก) เง่ือนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะ
เสนอขายแกประชาชนท่ัวไป จํานวน 13,000,000 หุน ในราคาหุนละ 20 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย   มีขอตกลงยอมรับ
ประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm  Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวใน 
สัญญาแตงตั้งผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 

 
 (ข) คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายใหแกผูประสานงานการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
7.80 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จาย) โดยจะชําระใหภายใน 10 วันทําการ นับจากวันท่ีบริษัทไดรับ
ชําระเงินคาจองซื้อหุนจากผูจัดจําหนายครบถวน 
 
 (ค) ประมาณการจํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับ และคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

 จํานวนคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายหุนครั้งนี ้  260,000,000 บาท 
 หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *       9,905,500 บาท 
 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ    250,094,500 บาท 
 จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน              19.24 บาท 
 หมายเหต ุ: * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
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5.4  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไป         50,000 บาท 

 คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน            208,000 บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน                 65,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย          7,800,000 บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยประมาณ            75,000 บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน          207,500 บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ            1,500,000 บาท 
 รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย          9,905,500 บาท 
หมายเหต ุ: * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
 

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย 
สําหรับผูจองซ้ือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญไดท่ีผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 

ตั้งแตวันที ่3  กันยายน 2545 ถึง วันท่ี 4 กันยายน 2545 เวลา 8.30 – 17.00 น. และวันท่ี 5 กันยายน 2545 เวลา 8.30 – 12.00 
น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท

ใหญ บริษัทยอย ของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 
38/2544 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของ
บริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย วาดวยการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด    

 
วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 13  ลานหุนใหแกประชาชน 
 
(ก) การจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

หุนที่เสนอขายทั้งหมดจํานวน 13 ลานหุน จะจัดสรรใหแก 
(1) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ท่ีเปนลูกคาของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผู

จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
(2) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนลูกคาของบริษัทในเครือของผูจัดการการจําหนายและรับประกัน

การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
(3) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคาของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการ

จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
(4) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคาของบริษัทในเครือของผูจัดการการจําหนาย

และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
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(5) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ท่ีเปนลูกคาของบริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(6) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่เปนลูกคาของบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด 
(มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย 

(7) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคาของบริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(8) บุคคล และ/หรือนิติบุคคล ที่มีศักยภาพที่จะเปนลูกคาของบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย ซิก
โก จํากัด (มหาชน) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย 

(9)  ผูมีอุปการะคุณ ไดแก 
(9.1) บุคคล และ/หรือนิติบุคลท่ีมีความสัมพันธอันดีกับบริษัทหลักทรัพย  ซิกโก จํากัด 

(มหาชน)  เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกหน้ี เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(9.2) บุคคล และ/หรือนิติบุคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทในเครือของบริษัทหลักทรัพย ซิก
โก จํากัด (มหาชน) เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกหน้ี เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

(9.3) บุคคล และ/หรือนิติบุคลที่มีความสัมพันธอันดีกับผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกหน้ี เจาหนี้การคา เปนตน  

(9.4) บุคคล และ/หรือนิติบุคลที่มีความสัมพันธอันดีบริษัทในเครือของผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกหน้ี เจาหนี้การ
คา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย 

 
 ทั้งนี ้จะไมมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย 
 
(ข) การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูจองซื้อหุน 

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูจองซื้อหุน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  โดยการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคล และ/หรือนิติ
บุคคลดังกลาว ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ 
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(ค) การแจงผลการจัดสรร 
ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะแจงผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน

ทราบทางไปรษณีย หรือทางโทรสาร หรือทางโทรพิมพ ตามที่อยูของผูจองซื้อหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วัน หลังส้ิน
สุดระยะเวลาการจองซื้อ   
 

5.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
บริษัท ไดเปดบัญช ี1 บัญชีเพื่อสําหรับรับเงินคาจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี ้ดังนี้ 
บัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ

เพ่ิมทุนบริษทัหลักทรัพย   ซิกโก จํากัด (มหาชน)” บัญชีเลขท่ี 049 - 3 - 11392 - 5  
โดยมีรายละเอียดวิธีการจองซื้อหุนและการชําระเงินคาจองซื้อหุนดังนี ้

 วิธีการจองซื้อหุนและการชําระเงินคาจองซื้อหุน 
 ก. ผูที่ประสงคจะจองซื้อหุน  
  -     กรณีบุคคลทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ํา 500 หุน และข้ันสูงสุดไมเกิน 100,000 หุน และจะตองจองเปน
ทวีคูณของ 100 หุน  
  - กรณีเปนผูลงทุนประเภทสถาบัน ความหมายของผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอ
ขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก) – (ณ) จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ํา 500 หุน และข้ันสูงสุดไมเกิน 1,000,000 หุน และจะตองจองเปน
ทวีคูณของ 100 หุน  
  โดยผูจองซื้อหุนจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถาม)ี 
 ข. ผูจองซื้อหุนตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองโดยชําระเปนเงินสด เช็ค ดราฟท    ตั๋วแลก
เงินธนาคาร หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทําการ โดยลงวันที่จองซื้อแต
ไมเกินวนัท่ี 5 กันยายน 2545 โดยใหขีดครอมเฉพาะ สั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะ
เปนผูโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย    ซิกโก จํากัด (มหาชน)” 

 ค. ผูจองซื้อจะตองนําสงใบจองซื้อหุนตามขอ 5.7 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7 (ข) ไปยังสถานท่ีทํา
การของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาจองซื้อ คือ ตั้งแตวันที ่3 กันยายน 2545 ถึงวันที ่4 
กันยายน 2545 ระหวางเวลา 8.30-17.00 น. และวันท่ี 5 กันยายน 2545 ระหวางเวลา 8.30-12.00 น. 
 ง. ผูจองซื้อหุนที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7 (ค) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได 

  จ. ผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายที่กรอกขอความที่ระบุในใบจองซื้อ
หุนไมครบถวน หรือไมกระทําตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7 (ก)-(ค) 
 

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขาย การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนใหอยูในดุลย

พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัด
สรรใหแกบุคคล และ/หรือนิติบุคคลใดจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคล และ/หรือนิติบุคคล
ใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํานวนที่กําหนดแลวผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
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จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจอง
ซื้อ 

 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
ก. ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคา

จองซื้อหุน หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน ดังกลาวภาย
ใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน 

ข. ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน และในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ี
จองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนและแกผูจองซื้อหุนที่ไดรับการ
จัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของ
ผูจองซื้อหุนที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน หากไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อหุนไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจองซ้ือหุนจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได 
 

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
ปจจุบันบริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company Limited 

หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และเขาสูระบบซื้อขาย
แบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยส้ันลง และเพื่อใหผูจองซื้อหุนสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจอง
ซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุนโดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรับใบหุน 
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี ้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด
กรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังตอไปนี้ คือ 

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน นายทะเบียนหุนของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับ
การจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูซึ่งระบุไวในใบจองซื้อหุน
ภายใน 45 วัน นับจากวันปดทําการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับ
ภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ 
ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากไวในบัญชีขอบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณี
นี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลัก
ทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อหุนฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถ
ขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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