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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย  
 
 การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปภายใตรางหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท อาปโก 
ไฮเทค จํากัด (มหาชน) จํานวน 10,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 23.8 ของจํานวนหุนท่ีเรียกชําระ
แลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ีมีลักษณะหลักทรัพยท่ีเสนอขายดังน้ี 
 
 ผูเสนอขาย : บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) 
    AAPICO Hitech Public Company Limited 
 
 ที่อยูผูเสนอขาย : เลขที่ 99 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค ตําบลบานเลน อําเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13160 
 
 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 
 จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : 10,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 23.8 ของหุนท่ีเรียกชําระแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี 
 
 การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนท่ัวไปท้ังจํานวน 
 
 ราคาเสนอขายหุนละ : 25 บาท 
 
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 
 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดในคร้ังน้ี มีสัดสวนในการเสนอขายดังน้ี 
 
เสนอขายบุคคลท่ัวไป  5,000,000 หุน 
เสนอขายบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทนุประเภทสถาบัน 4,000,000 หุน 
เสนอขายตอบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอปุการะคุณ  1,000,000 หุน 

 
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 
 
 หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจํานวน 10,000,000 หุนในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัทฯ ทุกประการ 
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1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 
 
 บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2545 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ยกเวน
คุณสมบัติเร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย และเม่ือบริษัทฯไดจําหนายหุนตอประชาชนท่ัวไปซ่ึงทําใหบริษัทฯมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป  
 
2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย  
 
 หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  
 
3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

      
 การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีจะกระทําโดยการ
ประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียง
กับราคาตลาด (Market Comparable) ซ่ึงเปนราคาท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินท่ีตองการและยังมีความตองการหุนเหลืออยู
มากพอท่ีคาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนท่ีมาของราคาท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี 
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 - ไมม ี- 
 
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  
 การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
ชั้น 27 อาคารเลครัชดา 
เลขที่ 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 

 
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

1. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  
 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 
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2. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 
ชั้น 8 อาคารทิสโกทาวเวอร 
48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301 
 

3. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
ชั้น 25 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร 
323 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8290 
 

4. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 
ชั้น 10 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร 
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 
 

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  
 
 เง่ือนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
 บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 
10,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาท่ีระบุในขอ 1 ภายใตเง่ือนไขทีร่ะบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายหุน   
 
 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 
 
 บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 7,500,000 บาท 
(ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยชําระภายใน 5 วันทําการ นับแตวันท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาจองซ้ือจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย 
 

จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น 
หุนจํานวน 10,000,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท 250,000,000 บาท 
หัก  คาใชจายในการเสนอขาย 10,331,400 บาท 
จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอ่ืนๆ) โดยประมาณ 239,668,600 บาท 
จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน โดยประมาณ 23.97 บาท 

 
5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย  

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  200,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 7,500,000 บาท 
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คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 206,400 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหุน โดยประมาณ 100,000 บาท 
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ 2,225,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 10,331,400 บาท 

 
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย  

 
บุคคลทัว่ไป หมายถึง ผูจองซ้ือท่ีจองซ้ือหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 
บุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน 

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เร่ือง การย่ืนและการยกเวนการย่ืนแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซ่ึงจองซ้ือหุน
ผานผูจัดการการจัดหนายและรับประกันการจําหนาย 

บุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน) ซ่ึงจองซ้ือ
หุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 
ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือไดท่ีสํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่

ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 8-9 ตุลาคม 2545 
 
ท้ังน้ีผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้

ชวนท่ีย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบจอง เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุน
สามัญคร้ังน้ีไดกอนทําการจองซ้ือหุน ต้ังแตเวลา 12:00 น. ของวันที่ 4 ตุลาคม 2545 จากเว็บไซตช่ือดังตอไปน้ี 
www.assetplus.com หรือ www.aapico.com 

 
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะ

ไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่
เก่ียวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออก
ใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนท้ังหมด 

 
บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดยแบงออกเปน 3 สวนใหญคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทัว่ไปจํานวน 

5,000,000 หุน (ข) บุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 4,000,000 หุน และ (ค) บุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมี
อุปการะคุณจํานวน 1,000,000 หุน ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพ่ือทําใหการจองซ้ือหุนคร้ังน้ีประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด 
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 
 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปน้ันจะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 การจัดสรรใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรใหกับผูท่ีเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ขอ 5.2 กอนแลวจึงจัดสรรใหบุคคลอื่น ๆ ตอไป โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของบุคคลท่ัวไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

 
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 4,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

 
การจัดสรรสิทธิในการจองซ้ือหุนใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซ้ือหุนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

 
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 1,000,000 หุน ใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ 

 
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทฯ  
 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซ้ือท่ีประสงคจะฝากหุน

ไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนท่ีประสงคจะรับใบหุน
ทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
 
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือหุน  
 
5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป 
  
 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 
 
 (ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันตํ่าจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก 
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถาม)ี 
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมี
อํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชาํระเงินมีดังน้ี 
 

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี 8 ตุลาคม 2545 และวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 กอนเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อจะตอง
ชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันท่ีวันเดียวกับวันท่ีจองซ้ือ
และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน  

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็ม
จํานวนท่ีจองซ้ือเปนเงินสดเทาน้ัน 
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 (ค) ผูจองซ้ือท่ีชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชีด
ครอมเช็ค ส่ังจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) และ (ข)  
  
 (ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ข) มาย่ีนความจํานง
ขอจองซ้ือและชําระเงินไดท่ีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ต้ังแตเวลา 9:00 – 16:00 น. ของวันท่ี 8-9 ตุลาคม 2545 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาท่ีท่ีรับ
จองซ้ือหุนจะลงลายมือช่ือรับจองเพ่ือเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซ้ือ 
 
 (จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ข) จะโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชีของผูจัดการการจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือ
รวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท อาปโก ไฮเทค จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญช ี 178-1-03089-5 ของ
ธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง 
 
 (ฉ) ผูท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซ้ือหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง)  
 
5.7.3 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ 
  
 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการดังตอไปน้ี 
 
 (ก) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันตํ่าจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอก
รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับ
ชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย (สําหรับนิติบุคคล) และสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมี
อํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 
  
 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชาํระเงินมีดังน้ี 
 

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี วันที่ 8 ตุลาคม 2545 และวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 กอนเวลา 12:00 น. ผูจองซื้อ
จะตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่
จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน  

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 หลังเวลา 12:00 น. ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็ม
จํานวนท่ีจองซ้ือเปนเงินสดเทาน้ัน 

 
 (ค) ผูจองซ้ือท่ีชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชีด
ครอมเช็ค ส่ังจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ในขอ 5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
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การจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อาปโก ไฮเทค 
จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญช ี178-1-03089-5 ของธนาคารกสิกรไทย สาขาคลองหลวง 
  
 (ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือในขอ (ข) มาย่ืนความจํานง
ขอจองซ้ือและชําระเงินไดท่ีสํานักงานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09:00 – 
16:00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2545 ถึงวันท่ี 9 ตุลาคม 2545 โดยในการจองซ้ือ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลายมือชื่อรับจอง
เพ่ือเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซ้ือ 
 
 (ฉ) ผูท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดชําระคาจองซ้ือหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซ้ือหุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – 
(ง)  
  
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
4.8.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป 
 
 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2  
 
4.8.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

 
 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก)  
 
4.8.3 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ 

 
 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทฯ 
 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
 
5.9.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป 
 
 (ก) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน 
 
   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ีเปนผูรับจอง
ซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะทําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป และผูมีอุปการะคุณ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
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คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 

(ข) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซ้ือ 
 

  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายท่ีเปนผูรับจอง
ซ้ือหุนจากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซ้ือรายน้ันๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือในสวน
ท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะส่ังจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ี
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใน
สวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือ
บุคคลท่ัวไปและผูมีอุปการะคุณ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ี
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป 
 
5.9.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ 
 

(ก) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน 
 

  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายทีเ่ปนผูรับจองซ้ือ
หุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรรายน้ันๆ จะทําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบี้ย โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจอง
ซ้ือบุคคลท่ัวไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร
คืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับเงินคืนจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 

(ข) วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซ้ือ 
 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายทีเ่ปนผูรับจองซ้ือ
หุนจากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซ้ือรายน้ันๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ี
ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะส่ังจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ี
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปผูจองซ้ือ
จะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพน
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กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการ
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืน
จองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

 
ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใหบริการรับ

ฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพ่ือใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขา
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยส้ันลง และเพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซ่ึงแตกตางกับ
กรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน  
 

ในการเสนอขายหุนสามัญคร้ังน้ี ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใด กรณีหน่ึงดังตอไปน้ี 
 

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณี
น้ีผูไดรับการจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึง
อาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
 

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในช่ือของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซ้ือหุน ในกรณีน้ี ผูที่
ไดรับการจัดสรร จะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 
(ค) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 

จํากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพ่ือขาพเจา กรณีน้ี
บริษัทฯจะดําเนินการนําหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากอยู และออกหลักฐานการฝาก
ใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  
 

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ก) แทน 


