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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ 

  
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
  

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 จํานวนที่เสนอขาย : เสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 14.08 

ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
 มูลคาที่ตราไว : 1 บาทตอหุน 
 ราคาที่เสนอขาย : 8 บาทตอหุน 
 สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น : - ไมมี – 
  

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 
 การเสนอขายหุนเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งมีสัดสวน
การเสนอขายหุนดังนี้ 
 เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 5,000,000 หุน 
 เสนอขายตอนักลงทุนทั่วไป : 5,000,000 หุน 
  

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ. 
12/2543 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหมดังตอไปนี้ 
(1) ธนาคารพาณิชย 
(2) บริษัทเงินทุน 
(3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือเพื่อการจัดการโครงการ

ลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน  ธุรกิจหลักทรัพย  และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 
(4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร 
(5) บริษัทประกันภัย 
(6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนนิติบุคคลตาม (9) 
(7) ธนาคารแหงประเทศไทย 
(8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ 
(9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
(10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน 
(11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ 
(12) กองทุนสํารองเล้ียงชีพ 
(13) กองทุนรวม 
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(14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแต 100,000,000 บาท 
(หนึ่งรอยลานบาท) ขึ้นไป 

(15) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1)  ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของจํานวนหุนที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมด 

(16) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (15) โดยอนุโลม 
(17) ผูลงทุนที่ไมใชผูลงทุนตามขอ (1) ถึงขอ (16) ซึ่งซื้อหุนตามที่บริษัทไดเสนอขายหุนนั้นตั้งแตสิบลานบาทขึ้นไป ทั้งนี้

การคํานวณมูลคาของหุนดังกลาวใหถือเอาราคาเสนอขายเปนเกณฑ 
 ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะตองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 (ก) เทานั้น 
 นักลงทุนทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการะคุณ ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะ
เปนลูกคาของบริษัท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามที่ระบุไวขางตน และจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
 ผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหนัก
ลงทุนสถาบัน ในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6 
 

1.3 ตลาดรองของหุนสามัญ 
 บริษัทไดยื่นคําขออนุญาต และเอกสารประกอบการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาด
หลักทรัพยใหม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2545 โดยตลาดหลักทรัพยใหมกําลังอยูในระหวางการพิจารณารับหุนสามัญของ
บริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
  
2.  ขอจํากัดในการการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
    
 หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
3.  ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 

การกําหนดราคาหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ ใชวิธีกําหนดตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอางอิง
ได (Market Comparable) รวมทั้งไดมีการทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนัก
ลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุน
สถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  ทั้งนี้บริษัท
จะกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามา ซึ่งจะ
ทําใหบริษัทไดรับเงินตามจํานวนที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมี
เสถียรภาพในตลาดรอง 
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4.  ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 
 - ไมมี – 
 
5.  การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร 
 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้กระทําผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(ก) ผูจัดการการจาํหนายและรับประกันการจําหนาย 
 
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 
สํานักงานใหญ  :  อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 
 48/14-15 ถนนสาทรเหนือ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
 โทรศัพท 0-2638-0300 และ 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301 
  

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 
บริษัทหลักทรัพย ซิมิโก จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  :  อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17 
 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1704 
 
บริษัทหลักทรัพย ทรีนิตี้ จํากัด 
สํานักงานใหญ  :  อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 7 
 179 ถนนสาทรใต เขตสารทร กรุงเทพมหานคร 10120 
 โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222 
 
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 
สํานักงานใหญ  :  อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีดี และ ชั้น 14 
 444 ถนนพญาไทย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 โทรศัพท 0-2217-8888 และ 0-2611-9222 โทรสาร 0-2216-9261 
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บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
สํานักงานใหญ  :  อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 
 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท 0-2231-3777 และ 0-2632-0777 โทรสาร 0-2632-0741 
 
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  : อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร ชั้น 4-5 
 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10310 

 โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505 
 
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ  :  อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25 และ 45 
 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

 โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8290 
 

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด 
สํานักงานใหญ  :  อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12, 15 และ 17 
 25 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9752 
 
 

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 

เงื่อนไขการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 
  บริษัทตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุน

สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํานวน 10,000,000 หุน (สิบลานหุน) ในราคาหุน
ละ 8 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่มีขอตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
จําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriter) ทั้งนี้เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผู
จัดจําหนายหลักทรัพย 

 
 คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย 
  บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายใหแกผูจัดจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 

2,800,000 บาท (สองลานแปดแสนบาท) โดยจะชําระภายใน 7 วันนับจากวันปดรับการจองซื้อหุน 
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ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ 
หุนจํานวน 10,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8 บาท 80,000,000 บาท 
หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยประมาณ* 6,889,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับประมาณ 73,111,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ 7.31 บาท 
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
 

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ* 
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม        50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในการเสนอขายหุน 64,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย     2,800,000 บาท 
คาใชจายในการพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน      100,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน        25,000 บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน        50,000 บาท  
คาใชจายอื่นๆ ประมาณ (รวมคาที่ปรึกษาตางๆ และคาใชจายอื่นๆ)     3,800,000 บาท 
 รวมคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญทั้งส้ิน   6,889,000 บาท 
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
   
 
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 

ผูประสงคจะรับซ้ือหุนติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนของบริษัท ไดที่สํานักงานของผูจัด
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 
2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 

 
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแก

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 38/2544 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย  และ
ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กธ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออก
ใหม 

บริษัทประสงคที่จะจัดสรรหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ออกเปน 2 สวน กลาวคือ จัดสรรใหแก (1) นักลงทุน 
สถาบัน จํานวน 5,000,000 หุน และ (2) บุคคลทั่วไป จํานวน 5,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนที่จะจัดสรรใหแก
บุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยจะตองไมเกินสัดสวนการถือครองหุน ของบุคคลที่ไมมีสัญชาติไทยตามที่กําหนดใน
ขอบังคับของบริษัท 

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิที่จะใชดุลพินิจ
เปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่จะจัดสรรใหแกผูลงทุนในแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 3-6 
 

เพิ่ม หากเห็นวามีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนนักลงทุนทั่วไป เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด 
 
5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน 
 ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกนักลงทุนสถาบัน อยูในดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย  โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได  ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบันรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเปน
จํานวนทวีคูณของ 100 หุน 
 หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจําหนายและ
รับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 
 
5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนทั่วไป 

การจัดสรรใหแกนักลงทุนทั่วไปนั้น จะทําการจัดสรรโดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อที่ระบุในขอ 
5.2 การจัดสรรใหอยูในดุลพินิจของผูจัดจําหนายดังกลาว โดยจะทําการจัดสรรใหกับผูมีอุปการะคุณ ผูที่เปน
ลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของบริษัท ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ํา 100 หุน และเปนทวีคูณของ 
100 หุน  

หากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนทั่วไปครบตามจํานวนแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจอง
ซื้อหุนของนักลงทุนทั่วไปกอนกําหนดระยะเวลาจองซื้อ 

 
5.7 วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย  

 
5.7.1 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน 
นักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือ

ชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)  
(ข)  ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ

ไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 9.00 น.. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 
ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค 
และดราฟท อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ในกรณีที่ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท จะตองเปนเช็ค 
แคชเชียรเช็ค ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํานวนเงิน และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีเดียวกันภายใน 2 วันทําการ โดยลงวันที่ที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และขีดครอมส่ัง



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 3-7 
 

จายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูเบอรโทรศัพทที่
ติดตอได ที่ดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนของบริษัทในนาม “บริษัท สยาม
ฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)-เพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน”  ซึ่งเปนบัญชีออมทรัพย ที่ไดเปดไวกับ
ธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี เลขที่บัญชี 094-2-75756-5 

(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อตามขอ (ก) พรอมคาจองซื้อตาม (ค) สงไปยังสํานักงานของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 
ของวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและดําเนินการตามขอ (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) 

 
5.7.2 วิธีการจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนทั่วไป 
 
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือ

ชื่อ  หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี)  และแนบเอกสารการจองซื้อดังตอไปนี้ 
1) บุคคลสัญชาติไทย :  สําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาเอกสารราชการอื่นที่มีเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
2) บุคคลตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
3) นิติบุคคลในประเทศ : สําเนาหนังสือรับรองบริษัท พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง

ลายมือช่ือของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
พรอมแนบเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ ตาม 1) หรือ 2) 
แลวแตกรณีพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

4) นิติบุคคลตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หรือเอกสารการจดทะเบียนรับรองโดย 
Notary Public ตาม 1) หรือ 2) แลวแตกรณี พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
และเอกสารหลักฐานของผูมีอํานาจลงลายมือช่ือ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง 

 
(ข)  ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 
9.00 น.. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 
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หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 3-8 
 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค 
และดราฟท อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ในกรณีที่ชําระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท จะตองเปนเช็ค 
แคชเชียรเช็ค ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํานวนเงิน และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหัก
บัญชีเดียวกันภายใน 2 วันทําการ โดยลงวันที่ที่จองซื้อแตไมเกินวันที่ 6 ธันวาคม 2545 และขีดครอมส่ัง
จายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูเบอรโทรศัพทที่ติดตอได ที่ดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละ
ราย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนของ
บริษัทในนาม “บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)-เพื่อการจองซื้อหุนเพิ่มทุน”  ซึ่งเปน
บัญชีออมทรัพย ที่ไดเปดไวกับธนาคารกสิกรไทย สาขามีนบุรี เลขที่บัญชี 094-2-75756-5 

(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อตามขอ (ก) พรอมคาจองซื้อตาม (ค) สงไปยังสํานักงานของผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่ 3 
ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและดําเนินการตามขอ (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอคืน
เงินไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) 

 
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

ในการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุน ใหแกผูจองซื้อหุนในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอ
ขาย ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2  

 
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย 
 
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะคืนเงินคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้กรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแก
ผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับเงินคาจองซื้อแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 3-9 
 

 
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน  

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อัน
เนื่องมาจากไมสารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาว
คืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน 

 
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่
จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะผูจองซื้อหุน และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 14 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับเงินคาจองซื้อแลว 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน
ใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ
ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อหุนไดระบุไวในจดหมาย ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดดังกลาว 

 
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย  
  ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับ

หนาที่เปนนายทะเบียนหลักทรัพยใหกับบริษัท และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ
ศูนยรับฝากหลักทรัพย  กลาวคือผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  และเขาสูระบบซื้อขาย
แบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม  ซึ่ง
แตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  ซึ่งในกรณีนี้ ผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยใหมจนกวาจะไดรับใบหุน 

 
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใด กรณี

หนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ กรณีนี้ นายทะเบียน
ของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการจัดสงมอบใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร 
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ  ในกรณี
นี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมได จนกวาจะไดรับ



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 3-10 
 

ใบหุนสามัญ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายไดในตลาด
หลักทรัพยใหม 

ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ แตประสงคจะใชบริการของ ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนสามัญประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด” และ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยู และออกหลักฐานฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุนสามัญ 
ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันที ที่
ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 

ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย  กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคที่จะ
ฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ นาย
ทะเบียนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนสามัญตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรใน
ชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะ
บันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกัน บริษัท
หลักทรัพยนั้นจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว  ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันที ที่ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตให
หุนสามัญทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 

 

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ค) ชื่อผูซื้อในใบจองซื้อจะตองกับช่ือเจาของบัญชี
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น
แลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนสามัญใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-1 
 

 

สวนที่ 4 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ  

และหุนรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 บริษัทประสงคจะเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) ดังนี้  
 ก) จํานวน 10,000,000 หนวยใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนในอัตราสวน หุนสามัญ 1 หุน ตอ

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
 ข) จํานวน 61,000,000 หนวยใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน หุนสามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 
  
นอกจากนี้ บริษัทไดจัดสรรหุนจดทะเบียนเพิ่มทุนจํานวน 71,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาทสํารองไวเพื่อรองรับ
การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 1.1 ประเภทใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) ชนิดระบุชื่อผูถือ
และเปลี่ยนมือได โดยกําหนดใหสามารถใชสิทธิครั้งแรกไดในวันที่ 30 มีนาคม 2546 

 
 1.2 ลักษณะการออกและเสนอขาย 

 1.2.1  ใบสําคัญแสดงสิทธิแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 10,000,0000 หนวย ใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ในอัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 

1.2.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิแกผูถือหุนเดิม 
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 61,000,0000 หนวย ใหแกผูถือหุนเดิมซึ่งมีรายชื่อปรากฏอยูใน
ทะเบียนผูถือหุนสามัญ ณ วันที่ 4 กันยายน 2545 (วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนครั้งหลังสุด) ใน
อัตราสวนหุนสามัญ 1 หุน ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย 

 
 1.3 ราคาเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 หนวยละ -0- บาท 
 

 1.4 สิทธิและราคาการใชสิทธิซื้อหุนสามัญตอหนวย 
 ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิในการซื้อหุนสามัญใหมของบริษัทได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ 2  บาทตอ

หุน หรืออาจเปล่ียนแปลงไดตามเงื่อนไขหรือตามอัตราการใชสิทธิใหม ในกรณีที่มีการปรับราคาหรืออัตราการใชสิทธิ  



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-2 
 

 

1.5 จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรไวเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 ภายหลังจากการเสนอขายหุนแกประชาชนทั่วไป บริษัทจะมีทุนชําระแลวจํานวน 71,000,000 บาท มูลคาที่ตรา

ไวหุนละ 1 บาท บริษัทไดจัดสรรหุนเพื่อรองรับการใชสิทธิดังนี้ 
1.5.1 จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อ

หุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 10,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 7.04 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในครั้งนี้ 

1.5.2 จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ออกใหแกผูถือหุนเดิม จํานวน 
61,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 42.96 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหลังการใชสิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในครั้งนี้ 

ดังนั้นจํานวนหุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 71,0000,000 หุน คิดเปนรอยละ 
50.00 ของจํานวนหุนสามัญที่เรียกชําระแลวทั้งหมดหลังการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้งหมดในครั้งนี้ 
 
 1.6 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 อายุใบสําคัญแสดงสิทธิเทากับ 3 ป นับจากวันออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ธันวาคม 2545 และ
กําหนดใหมีวันใชสิทธิวันสุดทายในวันที่ 12 ธันวาคม 2548 สําหรับใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยหากวัน
เหลานั้นตรงกับวันหยุดทําการของตลาดหลักทรัพย ใหวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป 

  
1.7 วันกําหนดการใชสิทธ ิ
 วันกําหนดการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถใชสิทธิไดทุกวันที่ 30 ของ

เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคม ของแตละป ตลอดอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป ยกเวนการใชสิทธิครั้งแรก
และครั้งสุดทายซึ่งตรงกับวันที่ 30 มีนาคม 2546 และ 12 ธันวาคม 2548 ตามลําดับ โดยหากวันเหลานั้นตรงกับวันหยุด
ทําการของตลาดหลักทรัพย ใหวันกําหนดการใชสิทธิเปนวันทําการถัดไป  

  
 บริษัทจะไมมีการปดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ ยกเวน การใชสิทธิครั้งสุดทายจะมี

การปดสมุดทะเบียน 21 วัน กอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย และตลาดหลักทรัพยใหมจะทําการขึ้นเครื่องหมาย 
SP (หามการซื้อขาย) ลวงหนา 3 วันทําการกอนวันปดสมุดทะเบียน 
  
  ในกรณีวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตรงกับวันหยุดทําการของธนาคารพาณิชยใหเล่ือน
เปนวันทําการถัดไป หากวันใชสิทธิตรงกับวันหยุดทําการของนายทะเบียนหุนใหเล่ือนการใชสิทธิดังกลาวเปนวันทําการ
ถัดไป 
  
 1.8 อัตราการใชสิทธ ิ

จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น โดยผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน ในราคาใชสิทธิเทากับ 2 บาทตอหุน  
  



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-3 
 

 

 1.9 ระยะเวลาใหยื่นแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 
ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งประสงคจะใชสิทธิในการซื้อหุนสามัญของบริษัท

จะตองแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัท ระหวางเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ภายใน 5 วันทําการกอน
วันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ยกเวน ระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถแจงความจํานงในการใชสิทธิไดภายใน 15 วันกอนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย  ทั้งนี้ บริษัทจะแจงตอตลาด
หลักทรัพยใหมเพื่อขอพักการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิของบริษัท (SP) ในระหวางระยะเวลาแจงความจํานงในการใช
สิทธิครั้งสุดทายนี้ดวย  

การแจงขาวเกี่ยวกับการใชสิทธิและระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิ บริษัทจะแจงขาวเกี่ยวกับระยะเวลา
แจงความจํานงในการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิอยางนอย 5 วัน กอนวันใชสิทธิในแตละครั้งในระบบเผยแพร
ขอมูล (ระบบ R-SIMs) ของตลาดหลักทรัพย สําหรับการใชสิทธิครั้งสุดทาย บริษัทจะสงจดหมายลงทะเบียนถึงผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ณ วันปดสมุดทะเบียนครั้งสุดทาย (21 วัน กอนวันใชสิทธิครั้งสุดทาย) 

 
 1.10 ขั้นตอนการใชสิทธิ 

 ภายในระยะเวลาการยื่นแสดงความจํานงในการใชสิทธิตามขอ 1.9  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใช
สิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ จะตองขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดภายใน 5 วันกอน
ถึงวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้งจากบริษัท รวมทั้ง กรอกรายละเอียดและลงลายมือช่ือในใบแจงความจํานงในการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญที่แนบอยูกับใบสําคัญแสดงสิทธิ ทั้งนี้ ถาเปนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถมาขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดภายใน 15 วัน กอนถึงวันกําหนดการ
ใชสิทธินั้น และใหนําสงใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมทั้งใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญหรือใบแจงใหใชสิทธิซื้อ
หุนสามัญแกบริษัท ซึ่งเปนสถานที่ใชสิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิตอไป พรอมกับชําระเงินตามจํานวนที่ใช
สิทธิ อนึ่ง ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะตองปดอากรแสตมปใหถูกตองตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายรัษฎากร วา
ดวยหมวดอากรแสตมป หรือขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ ที่ใชบังคับเกี่ยวกับการใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญดวย 

เมื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขขางตน เพื่อแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญครบถวน
แลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไมสามารถเพิกถอนการใชสิทธิได 

ในกรณีที่ใบสําคัญแสดงสิทธิอยูในระบบไรใบหุน (Scripless) ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ตองการใชสิทธิตองแจง
ความจํานงและกรอกแบบคําขอเพื่อขอถอนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหออกใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือเพื่อใหออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิตามที่ตลาดหลักทรัพย กําหนด โดยยื่นตอบริษัทหลักทรัพยที่ทําหนาที่เปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพย 
(Broker) ของตน และบริษัทหลักทรัพยดังกลาวจะดําเนินการแจงกับศูนยรับฝากหลักทรัพย เพื่อขอถอนใบสําคัญแสดง
สิทธินําไปใชเปนหลักฐานประกอบการใชสิทธิซื้อหุนสามัญกับบริษัทเพื่อดําเนินการใชสิทธิตามที่ระบุไวขางตน 

  
 1.11 วิธีการและสถานที่ติดตอในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

  1.11.1 สถานที่ติดตอในการใชสิทธิ 
  บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท  จํากัด  (มหาชน) 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ เลขที่ 7/5 หมูที่ 1 ถนนรามคําแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-4 
 

 

  โทรศัพท  0-2729-4969 โทรสาร 0-2729-4968 
 

ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถขอรับใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญไดที่บริษัทภายใน 5 วันกอน
ถึงวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง ทั้งนี้ ถาเปนการแสดงความจํานงในการใชสิทธิครั้งสุดทายก็ใหมารับใบแจงความ
จํานงดังกลาวไดภายใน 15 วันกอนถึงวันกําหนดใชสิทธินั้น 

  
 1.11.2 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญ จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความ

จํานงในการใชสิทธิ โดยดําเนินการและสงเอกสารดังตอไปนี้ใหแกบริษัท ตามสถานที่ติดตอขางตน 
ก) ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ไดกรอกขอความถูกตอง ชัดเจน และครบถวนแลวทุก

รายการ  (ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญสามารถติดตอขอรับไดที่บริษัทตามสถานที่ติดตอในขอ 1.11.1) 
ข)  หลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ระบุอยูในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ  
ค) ชําระเงินตามจํานวนในการใชสิทธิที่ระบุไวในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ โดยผูถือ

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ประสงคจะใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะตองชําระเปน เงินสด เช็ค ดราฟต ตั๋วแลกเงินธนาคาร หรือคําส่ัง
จายเงินธนาคารที่สามารถเรียกเก็บไดในกรุงเทพมหานครภายใน 2 วันทําการ นับจากวันที่แจงความจํานงในการใชสิทธิ
แตละครั้ง และขีดครอมส่ังจาย “บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)” ทั้งนี้การใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ดังกลาวจะสมบูรณตอเมื่อบริษัทไดเรียกเก็บเงินจํานวนดังกลาวไดแลวเทานั้น 

 1.11.3 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะเปนผูรับผิดชอบคาอากรแสตมป และ/หรือ ภาษีที่เกิดขึ้นอันเนื่องจากการใช
สิทธิซื้อหุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 1.11.4 หากบริษัทไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิไมครบตามจํานวนที่ระบุในใบแจงความจํานง ในการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ หรือบริษัทตรวจสอบไดวาขอความที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิกรอกบนใบแจงความจํานงในการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ
ไมครบถวน หรือ ไมถูกตอง หรือมีภาษีและอากรแสตมปไมครบถวนถูกตองตามขอบังคับ หรือกฎหมายตางๆ  บริษัทจะให
เวลาผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 5 วันทําการภายหลังวันใชสิทธิในแตละครั้ง หากผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิไมทําการแกไขใหถูกตองภายในระยะเวลา 5 วันทําการดังกลาวขางตน  บริษัทจะถือวาการแจงความ
จํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้น ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับเงินคืนดวย
ตนเอง ภายใน 14 วันนับจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยให  

 1.11.5 ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระจํานวนเงินในการใชสิทธิ และ/หรือ ภาษีไมครบถวน  บริษัทมี
สิทธิที่จะดําเนินการประการใดประการหนึ่งดังตอไปนี้แลวแตบริษัทจะเห็นสมควร 

ก) ถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนั้นส้ินสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ หรือ 
ข) ถือวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อนั้นมีจํานวนเทากับจํานวนที่พึงไดรับตามจํานวนเงิน ในการใชสิทธิซึ่ง

บริษัทไดรับชําระไวจริงตามราคาใชสิทธิในขณะนั้น หรือ 
ค) ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ชําระเงินเพิ่มเติมตามจํานวนที่ประสงคจะ

ใชสิทธิครบถวน ภายในระยะเวลาแจงความจํานงในการใชสิทธิครั้งนั้น 
 ในกรณีตามขอ ค) ขางตนนี้ หากบริษัทไมไดรับเงินครบตามจํานวนการใชสิทธิ และ/หรือ ภาษีที่เกี่ยวของภายใน

ระยะเวลาดังกลาว บริษัทจะถือวาการแจงความจํานงในการใชสิทธิในครั้งนั้นส้ินสภาพลง โดยไมมีการใชสิทธิ 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-5 
 

 

 ในกรณีที่เกิดเหตุการณตามขอ ก) – ค) บริษัทจะแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับคืนเงินที่ไดรับไวและ
ใบสําคัญแสดงสิทธิคืนดวยตนเองภายใน 14 วันนับจากวันถัดจากวันกําหนดการใชสิทธิ โดยไมมีการคํานวณดอกเบี้ยให 

 1.11.6 เมื่อไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการแจงความจํานงการใชสิทธิเพื่อจองหุนสามัญ กลาวคือ ไดสงมอบทั้ง
หลักฐาน ใบสําคัญแสดงสิทธิ ใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ชําระอากรแสตมปแลว  และชําระเงินคาจองซื้อ
หุนสามัญและภาษีถูกตองและครบถวนสมบูรณแลว  ความจํานงในการใชสิทธินี้ไมอาจถูกเพิกถอนได  เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากบริษัท 

 1.11.7 จํานวนหนวยของใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ จะแสดงความจํานงขอใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ จะตองเปนจํานวนเต็มเทานั้น  โดยอัตราการใชสิทธิเทากับหนึ่งใบสําคัญแสดงสิทธิตอหนึ่งหุนสามัญเวนแตจะมี
การปรับสิทธิตามขอ 1.14 

 1.11.8 เมื่อพนกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทาย แตผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิยังมิไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการใชสิทธิ
ที่กําหนดไวอยางครบถวน ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธินั้นๆ ส้ินสภาพลงโดยไมมีการใชสิทธิ และผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
จะใชสิทธิไมไดอีก 

 1.11.9 ในกรณีที่มีเศษของจํานวนหุนสามัญที่จะไดรับตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ เมื่อตองมีการ
เปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิตามเกณฑการปรับราคาใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่ระบุในขอ 1.11 ใหตัดเศษของหุน
สามัญนั้นทิ้ง โดยไมมีการชดใชเงินหรือคาเสียหายใดๆ สําหรับเศษของหุนสามัญที่ถูกตัดทิ้งดังกลาว 
  1.11.10 ภายหลังจากวันกําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง บริษัทจะยื่นขอจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลว
ของบริษัท  ตอกระทรวงพาณิชยตามจํานวนหุนสามัญที่จะออกใหมสําหรับสิทธินั้นภายใน 14 วัน นับแตวันที่บริษัทไดรับ
ชําระคาหุนครบตามจํานวนการใชสิทธิในแตละครั้ง หรือนับแตวันครบกําหนดการใชสิทธิ และบริษัทจะดําเนินการจด
ทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดใชสิทธินั้นเขาเปนผูถือหุนของบริษัท ในสมุดทะเบียนผูถือหุนตามจํานวนหุนสามัญที่
คํานวณไดจากการใชสิทธินั้น 

 1.11.11 การสงมอบใบหุนสามัญ 
  บริษัทจะสงมอบใบหุนสามัญที่ระบุชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลาไมเกิน 45 วันนับจากวัน
กําหนดการใชสิทธิในแตละครั้ง และจะสงคืนใบสําคัญแสดงสิทธิสวนที่ยังไมไดใชสิทธิ (ถามี) และเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายเงินตามจํานวนเศษของสิทธิ ใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยแจงใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับดวยตนเอง 

 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสู
ระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) สามารถกระทําไดทันที โดยการฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่ง
ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบ
หุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และ ศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญฝากไว และจะออกหลักฐานการรับฝากใหกับผูใชสิทธิภายใน 45 วันนับจากวันปดการใชสิทธิซื้อหุน
สามัญ ในกรณีนี้ผูใชสิทธิซื้อหุนสามัญจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันที ที่ตลาด
หลักทรัพยใหมรับหุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 
  สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงในการใชสิทธิ 
และบริษัทอยูระหวางจดทะเบียนเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ จะมีสถานภาพและสิทธิเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่
ยังไมไดแสดงความจํานงในการใชสิทธิ และสถานภาพนี้จะส้ินสุดลงเมื่อมีรายชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ปรากฏอยู



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-6 
 

 

ในทะเบียนผูถือหุนสามัญของบริษัท ที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง
สิทธิขางตนแลว  ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญ
ที่เกิดจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย บริษัทจะดําเนินการปรับสิทธิยอนหลัง 
โดยออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุด ตามจํานวนที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะ
ไดรับ หากราคาการใชสิทธิที่ไดปรับใหมนั้นมีผลใชบังคับ โดยหุนสามัญสวนที่ออกใหเพิ่มนี้อาจไดรับชากวา 
หุนสามัญที่จะไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 45 วันนับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 
 
 1.12  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 

ที่ตั้ง : 62 อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ชั้น 4 และ 7  
ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
โทรศัพท : 0-2359-1200-1  
โทรสาร : 0-2359-1259 

   
  นายทะเบียนของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะรับผิดชอบตอการปดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในสมุด
ทะเบียนจะตองประกอบดวย ชื่อเต็ม สัญชาติและที่อยูของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียดอื่นๆ ที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะกําหนด ในกรณีขอมูลไมตรงกัน จะถือวาสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนขอมูลที่ถูกตอง 
  ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมีหนาที่ในการแจงการเปลี่ยนแปลงหรือขอผิดพลาดในรายละเอียดในการลงบันทึกสมุด
ทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ และนายทะเบียนจะเปลี่ยนแปลงหรือแกไขขอผิดพลาดดังกลาว 
  บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนนายทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยจะทําการแจงใหแกผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิทราบกอนลวงหนา 

 
 1.13 สถานะของหุนสามัญที่ออกใหม 
  หุนสามัญที่ออกใหม เนื่องจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิและสถานะเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมซึ่งไดออกและเรียกชําระเต็มมูลคาของบริษัททุกประการ ทั้งนี้ นับแตวันที่มีการจดแจงชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปน
ผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว หากบริษัทไดประกาศวัน
กําหนดใหสิทธิในเงินปนผล หรือผลประโยชนอื่นใดใหแกผูถือหุนกอนวันที่บริษัทไดจดแจงชื่อของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
เปนผูถือหุนในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทที่กระทรวงพาณิชยรับจดทะเบียนเรียบรอยแลว ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวจะไมมีสิทธิไดรับเงินปนผลหรือผลประโยชนอื่นนั้น 
 
 1.14  เงื่อนไขการปรับสิทธิ 
 1.14.1 บริษัทตองดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อ
ไมใหสิทธิประโยชนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่งดังตอไปนี้ 

 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-7 
 

 

(ก) เมื่อบริษัทเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัท อันเปนผลมาจากการรวมหรือการแบงแยกหุน
สามัญที่ไดออกแลวของบริษัท 

  บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิที่มีผลอยูกอนที่การเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญ
จะมีผล โดยจะปรับสิทธิ ณ วันที่มีผลในการรวมหรือแบงแยกหุนสามัญที่ออกแลวของบริษัท เพื่อใหผูถือใบสําคัญแสดง
สิทธิไดรับหุนตามจํานวนที่คํานวณไดตามสูตรและประเภทเชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการ
เปล่ียนแปลงดังกลาว  หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดใชสิทธินั้นกอนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ แตบริษัทยังมิได
จดทะเบียนหุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิกับกระทรวงพาณิชย ใหบริษัทออกหุนสามัญใหม อันเนื่องจากการใชสิทธิเชน
วานั้นตามจํานวนและประเภท เชนเดียวกับหุนสามัญของบริษัทที่ออกภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาที่ตราไวของหุน
สามัญดังกลาวนั้น 
  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Price 1     =  Price 0 *  [ Par 1 ] 
                                 [ Par 0 ] 
  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Ratio 1     =  Ratio 0 *  [ Par 0 ] 
                    [ Par 1 ] 
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Par 1 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Par 0 คือ มูลคาที่ตราไวของหุนสามัญกอนการเปลี่ยนแปลง 
 

(ข) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินเกินกวาอัตรารอยละ 70 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของบริษัท สําหรับการ
ดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ ระหวางป 2545-2549 

   
  การคํานวณอัตรารอยละของเงินปนผลที่จายใหกับผูถือหุน ใหคํานวณโดยนําเงินปนผลที่จายจริงในรอบ
ระยะเวลาบัญชีในแตละปดังกลาว หารดวยกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดของผลการดําเนินงานของรอบระยะเวลาบัญชีนั้น 
 
  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Price 1  = Price 0   *    [ MP – (D – R) ] 
                         MP 
  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 

 Ratio 1  = Ratio 0   *               MP             
                                     [ MP – ( D – R) ] 
  



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-8 
 

 

โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กําหนดในขอ (ง)  
  D  คือ เงินปนผลตอหุนที่จายจริงแกผูถือหุน   
 R คือ เงินปนผลตอหุน ที่จะจายหากนํากําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดในอัตรารอยละ 70 

มาคํานวณจากจํานวนหุนทั้งหมดที่มีสิทธิไดรับเงินปนผล 
 ทั้งนี้ ใหการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิมีผลบังคับทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนสามัญ
ไมมีสิทธิรับเงินปนผลนั้น (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมประกาศขึ้นเครื่องหมาย XD)  
 

(ค) เมื่อบริษัทจายเงินปนผลทั้งหมดหรือบางสวนเปนหุนสามัญใหแกผูถือหุนสามัญของบริษัท  
 
 บริษัทจะปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิทันทีตั้งแตวันแรกที่ผูซื้อหุนสามัญไมมีสิทธิรับเงินปนผลนั้น 
หรือในวันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมขึ้นเครื่องหมาย XD 
 
  ราคาการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Price 1 = Price 0  *     [   A1    ] 
                              [ A1 + B1 ] 
  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Ratio 1 = Ratio 0   *   [ A1 + B1 ] 
                                                  [   A1   ] 
 
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
 A1 คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนปดสมุดทะเบียนผูถือหุน

สามัญเพื่อสิทธิการรับหุนปนผล 
 B1 คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมในรูปแบบของหุนปนผล 
 

(ง) เมื่อบริษัทเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของ
หุนสามัญที่ออกใหมต่ํากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เกินกวารอยละ 10  

   



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-9 
 

 

  การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันที ตั้งแตวันแรกที่ผูถือหุนจะไมไดรับสิทธิ
ในการจองซื้อหุนสามัญที่ออกใหม (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมประกาศขึ้นเครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอ
ขายใหผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชนทั่วไปแลวแตกรณี 
โดยกรณีดังกลาวขางตน ใหเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 
โดยใชฐานของมูลคาที่ตราไวเทานั้น  ราคาเฉลี่ยตอหุนที่ออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินทั้งส้ินที่บริษัทจะไดรับจากการ
เสนอขายหุน หักดวยคาใชจาย (ถามี) หารดวยจํานวนหุนที่ออกใหมทั้งส้ิน 
  “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” กําหนดไวเทากับ “ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท” 
โดยที่ “ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท” หมายถึง มูลคาการซื้อขายหุนสามัญทั้งหมดของบริษัท หาร
ดวยจํานวนหุนสามัญของบริษัทที่มีการซื้อขายทั้งหมดในตลาดหลักทรัพยในระหวาง 5 วันทําการ (วันที่เปดทําการซื้อขาย
ของตลาดหลักทรัพย) ติดตอกันกอนวันที่ใชในการคํานวณ  ในกรณีที่ไมสามารถหาราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 
เนื่องจากหุนสามัญของบริษัทไมมีการซื้อขายในชวงเวลาดังกลาว บริษัทจะรวมกับที่ปรึกษาทางการเงินในการกําหนด
ราคายุติธรรมเพื่อใชในการคํานวณแทน 
  คําวา “วันที่ใชในการคํานวณ” หมายถึง วันแรกที่ผูถือหุนจะไมไดรับสิทธิในการจองซื้อหุนที่ออกใหมสําหรับกรณี
ที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม (Right Issue) และ/หรือ วันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหมแกประชาชน
ทั่วไปสําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 
 
  ราคาการใชสิทธ ิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Price 1 = Price 0   *   [ (A2 * MP) + B2X] 
                                      [ MP ( A2 + B2) ] 
  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Ratio 1 = Ratio 0   *     [ MP (A2 + B2) ] 
                             [ (A2 * MP) + B2X ] 
 
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  MP  คือ ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท 

A2 คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนเพื่อการจองซ้ือหุนสามัญที่ออกใหม หรือวันแรกของการเสนอขายหุนสามัญที่
ออกใหมแกประชาชนทั่วไป  

B2 คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหม ทั้งที่เสนอขายแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไป 

B2X คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากหุนสามัญที่ออกใหมทั้งการเสนอ
ขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขายตอประชาชนทั่วไป  



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-10 
 

 

(จ) เมื่อบริษัทเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ ใหกับผูถือหุนเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไป โดยหลักทรัพยนั้นให
สิทธิแกผูถือหลักทรัพยในการใชสิทธิแปลงสภาพเปนหุนสามัญ หรือใชสิทธิซื้อหุนหุนสามัญ เชน หุนกูแปลง
สภาพ ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน โดยราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่จะออกใหมเพื่อรองรับสิทธิดังกลาว
ต่ํากวา “ราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท” เกินกวารอยละ 10  

  

  การเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิจะมีผลบังคับทันทีตั้งแต วันแรกที่ผูถือหุนไมไดรับสิทธิใน
การจองซื้อหลักทรัพยออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญ (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพยใหมประกาศขึ้น
เครื่องหมาย XR) สําหรับกรณีที่เปนการเสนอขายใหกับผูถือหุนเดิม หรือวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยออกใหมใดๆ 
ที่มีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญกรณีเสนอขายใหกับประชาชนทั่วไป 
  ราคาเฉลี่ยตอหุนของหุนสามัญที่ออกใหมคํานวณไดจากจํานวนเงินที่จะไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการ
ออกหลักทรัพยใดๆ ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญ รวมกับเงินที่จะไดรับจากการใชสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญนั้น ถา
มีการใชสิทธิทั้งหมด หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งส้ินที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิ  
 

  ราคาการใชสิทธ ิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Price 1 = Price 0   *   [ (A3 * MP) + B3X] 
                                    [ MP ( A3 + B3) ] 
  อัตราการใชสิทธิ จะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้ 
  Ratio 1  = Ratio 0   *       [ MP (A3 + B3) ] 
                   [ (A3 * MP) + B3X ] 
โดยที่ Price 1 คือ ราคาการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Price 0 คือ ราคาการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 1 คือ อัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง 
  Ratio 0 คือ อัตราการใชสิทธิเดิมกอนการเปลี่ยนแปลง 

MP คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัท ตามรายละเอียดที่กําหนดใน
ขอ (ง) 

A3 คือ จํานวนหุนสามัญที่ไดเรียกชําระเต็มมูลคาแลว ณ วันกอนวันปดสมุดทะเบียนผูถือ
หุนเพื่อการจองซ้ือหลักทรัพยที่ออกใหม ที่มีสิทธิในการแปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญ 
และ/หรือ กอนวันแรกของการเสนอขายหลักทรัพยที่ออกใหมใดๆ ที่มีสิทธิในการ
แปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญแกประชาชนทั่วไป 

B3 คือ จํานวนหุนสามัญที่ออกใหมเพื่อรองรับการใชสิทธิของหลักทรัพยใดๆ ที่จะเสนอขาย 
B3X คือ จํานวนเงินที่ไดรับหักดวยคาใชจาย (ถามี) จากการออกหลักทรัพยใดๆ ที่ใหสิทธิ

แปลงสภาพ/ซื้อหุนสามัญที่เสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือ เสนอขาย
ประชาชนทั่วไป รวมกับเงินที่ไดรับจากการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ 

 
(ฉ) กรณีที่มีเหตุการณใดๆ อันทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชนอันพึงได โดยที่เหตุการณใดๆ 

นั้นไมไดกําหนดอยูในขอ (ก) ถึง (จ) หรือในกรณีที่หุนสามัญของบริษัท ไมมีการซื้อขาย ทําใหไมสามารถกําหนด



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-11 
 

 

ราคาตลาดได ใหบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินรวมกันพิจารณา เพื่อกําหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ 
และ/หรือ อัตราการใชสิทธิใหมอยางเปนธรรม และไมทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไดรับผลประโยชนดอยไป
จากเดิม โดยใหถือวาผลการพิจารณานั้นเปนที่สุด และใหที่ปรึกษาทางการเงินแจงใหสํานักงาน ก.ล.ต. ทราบถึง
รายละเอียดดังกลาวดวยภายใน 14 วันนับจากวันที่ผลการพิจารณาเปนที่สุด 

 
  1.14.2 การคํานวณการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) เปนอิสระตอกัน 
และจะคํานวณการเปลี่ยนแปลงตามลําดับเหตุการณกอนหลัง เปรียบเทียบกับราคาตลาดของหุนสามัญของบริษัท  
สําหรับในกรณีที่เหตุการณตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน ใหคํานวณการเปลี่ยนแปลงเรียงตามลําดับดังนี้ คือ (ก) (ข) (ค) (ง) (จ) 
และ (ฉ) โดยในแตละลําดับครั้งที่คํานวณการเปลี่ยนแปลงใหคงสภาพของราคาการใชสิทธิเปนทศนิยม 3 ตําแหนง และ
อัตราการใชสิทธิเปนทศนิยม 5 ตําแหนง 
  1.14.3 การคํานวณเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ (ก) ถึง (ฉ) จะไมมีการ
เปล่ียนแปลงซึ่งทําใหราคาการใชสิทธิใหมสูงขึ้น และ/หรือ อัตราการใชสิทธิลดลง เวนแตกรณีการรวมหุน และหากราคา
การใชสิทธิหลังการเปลี่ยนแปลง (ทศนิยม 3 ตําแหนง) คูณกับจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิในการแสดงความจํานงการใช
สิทธิในรอบนั้นคํานวณไดเศษของบาท ใหตัดเศษของบาททิ้ง  
 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาในการใชสิทธิ จนเปนผลทําใหราคาใชสิทธิใหมที่คํานวณตามสูตรมีราคาต่ํา
กวามูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทนั้น 

- ในกรณีที่บริษัทมีกําไรสะสม ใหใชมูลคาที่ตราไวของหุนสามัญของบริษัทเปนราคาใชสิทธิใหม และในกรณี
ดังกลาวใหยังคงใชอัตราการใชสิทธิตามสูตรขอ (ก) ถึง (ฉ) ตอไปแลวแตกรณี 

- ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสม ใหใชราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตามสูตรที่กําหนดในขอ (ก) 
ถึง (ฉ) ตามแตกรณี 

 โดยการกําหนดราคาการใชสิทธิในราคาต่ํากวามูลคาที่ตราไว สามารถกระทําไดตามมาตรา 52 แหง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535  
  1.14.4 ในกรณีที่หุนสามัญที่เกิดจากการใชสิทธิ ตามจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิของการแสดงความจํานงใน
การใชสิทธิในแตละครั้ง (ทศนิยม 5 ตําแหนงของอัตราการใชสิทธิใหมหลังการเปลี่ยนแปลง) คํานวณไดออกมาเปนเศษ
ของหุน ใหตัดเศษของหุนนั้นทิ้ง 
  1.14.5 สถานภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่อยูระหวางวันที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใชสิทธิ 
และวันกอนที่กระทรวงพาณิชยจะรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลว อันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิจะมี
สถานภาพเชนเดียวกับใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมไดแสดงความจํานงใชสิทธิ และสถานภาพจะสิ้นสุดลงในวันที่กระทรวง
พาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวอันเนื่องมาจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิขางตนแลว 
  ในกรณีที่บริษัทมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิในชวงที่บริษัทยังไมไดนําหุนสามัญที่เกิด
จากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดทําการใชสิทธิแลวจะไดรับการปรับสิทธิยอนหลัง โดยบริษัทจะดําเนินการ
ออกหุนสามัญใหมเพิ่มเติมใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิโดยเร็วที่สุดตามจํานวนที่ผูถือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิสมควรจะไดรับ  หากราคาที่ไดปรับใหมนั้นมีผลบังคับใช โดยหุนสามัญ
สวนที่เพิ่มใหมอาจไดรับชากวาหุนสามัญที่ไดรับกอนหนานี้แลว แตไมเกิน 45 วัน นับจากวันที่มีการปรับสิทธิ 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
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  1.14.6 หุนสามัญใหมที่เกิดจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จะมีสิทธิและไดรับผลประโยชนอันพึงได
เหมือนหุนสามัญเดิมที่ออกและเรียกชําระเต็มมูลคาแลวของบริษัททุกประการ เมื่อกระทรวงพาณิชยไดรับจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชําระแลวของบริษัท 
  1.14.7 หากมีเหตุการณที่ทําใหเกิดการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามขอ 1.14 ผูถือใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดใชสิทธิไปแลวแตยังมีสภาพเหมือนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ก็จะไดรับการจัดสรรสิทธิที่เปล่ียนแปลงนั้นดวย 
และหากผูที่ไดใชสิทธิไปแลวมีสภาพเหมือนผูถือหุน บริษัทจะใหสิทธิตามมติที่ประชุมผูถือหุน โดยบริษัทจะแจงใหผูถือหุน
ที่มาจากการใชสิทธิทราบถึงสิทธิในการปรับสิทธิที่พึงไดภายใน 7 วันทําการนับจากวันวันที่ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 
 

 1.15 หนังสือบอกกลาวเพื่อแจงถึงการปรับสิทธิ 
  เมื่อใดก็ตามที่มีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวในเอกสารประกอบการ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธินี้ บริษัทจะสงหนังสือบอกกลาวไปยังสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยใหมภายใน 14 วัน
นับจากวันที่มีการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และอัตราการใชสิทธิมีผลบังคับ และบริษัทจะแจงการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวผานขาวตลาดหลักทรัพย (R-SIMs) เพื่อแจงราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิที่กําหนดขึ้นใหม รวมทั้ง
ขอเท็จจริงโดยยอของสาเหตุที่มีการปรับสิทธิ วิธีการคํานวณ และวันที่ที่การปรับสิทธิดังกลาวจะมีผลใชบังคับ โดยจะ
ปรึกษาตอที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อรวมกันพิจารณาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหถูกตองและเปนธรรม 
 

 1.16 การชดใชคาเสียหาย กรณีบริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิได 
 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับ

การใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดครบถวน ตามรายละเอียดดังนี้ 
 

1.16.1 บริษัทจะชดใชคาเสียหายใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่มาแจงความจํานงที่จะใชสิทธิในวันกําหนดการ
ใชสิทธิแตละครั้ง ยกเวนกรณีตามที่ระบุไวในขอจํากัดในการโอนใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามหัวขอ 2.2.5 

บริษัทจะจัดใหมีการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ ภายใน 30 วัน 
นับจากวันกําหนดการใชสิทธิที่บริษัทไมสามารถจัดใหมีหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ เพื่อทําการ
ตรวจสอบรายชื่อผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเทานั้น ซึ่งการปดสมุดทะเบียนผูถือใบสําคัญแสดงสิทธินี้จะไมมีผลกระทบตอ
ราคาการซื้อขายใบสําคัญแสดงสิทธิแตอยางใด 

1.16.2 การชดใชคาเสียหายตามขอ 1.16.1 ขางตน  บริษัทจะชําระเปนเช็คขีดครอมส่ังจายเฉพาะ และจะแจง
ใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิมารับดวยตนเอง ภายใน 14 วัน นับจากวันกําหนดการใชสิทธิ 

1.16.3 การคํานวณคาเสียหายที่บริษัทจะชดใชใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.16.1 ขางตน มีสูตรการ
คํานวณดังนี้ 

 
 คาเสียหายตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย    =    B * [ MP - Price ] 

โดยที่  B คือ จํานวนหุนสามัญที่ไมสามารถจัดใหมี และ/หรือ เพิ่มขึ้นไดตามอัตราการใชสิทธิที่
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้นตอ 1 หนวย 

 MP  คือ ราคาตลาดเฉลี่ยถวงน้ําหนักของหุนสามัญของบริษัทตามรายละเอียดที่กําหนด
ในขอ 1.14.1 (ง) 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-13 
 

 

 Price  คือ ราคาการใชสิทธิซึ่งกําหนดไวที่ 2 บาทตอหุนหรือจากการใชสิทธิตามเงื่อนไขการ
ปรับสิทธิ หากมีการปรับราคาการใชสิทธิ และ/หรือ อัตราการใชสิทธิ 

 
 1.17 มติที่ประชุมผูถือหุนเพื่ออนุมัติการออกหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด ครั้งที่ 4/2545 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 
2545 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2545 ของบริษัท สยามฟวเจอรดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 4 
กันยายน 2545  มีมติใหจัดสรรหุนสามัญจํานวนไมเกิน 75,000,000 หุน เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 
  โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการหรือบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข และ
รายละเอียดในการเสนอขาย เชน จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการจองซื้อ ราคาใชสิทธิ 
ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเปนเหตุใหตองออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการใชสิทธิ 
รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและสมควร รวมทั้งการนําใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุนสามัญที่ไดจากการใชสิทธิเขา
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม  โดยในเบื้องตนใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัท จํานวนหกสิบเอ็ดลานหนวย (61,000,000) และใหแกประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน จํานวนสิบลานหนวย (10,000,000)   

 
 1.18 จํานวนหุนที่จัดสรรไวครั้งอื่น  
  - ไมมี - 
 
 1.19  การดําเนินการหากมีหุนสามัญที่จัดสรรไวคงเหลือจากการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2545 มีมติอนุมัติการมอบอํานาจให
คณะกรรมการหรือบุคคลที่กรรมการมอบหมาย พิจารณาจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ และหุนสามัญที่เหลือดังกลาวแก
บุคคลในวงจํากัด ตามที่ไดกําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.12/2543  เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ตลอดจนใหเปนผูพิจารณากําหนดเงื่อนไข และรายละเอียดใน
การเสนอขาย เชน ระยะเวลาเสนอขาย  ราคาเสนอขาย วิธีการจองซื้อ ตลอดจนเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ซึ่งเปนเหตุให
ตองออกหุนสามัญใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เงื่อนไขการใชสิทธิ รวมถึงการดําเนินการตางๆ ที่จําเปนและสมควร 

 
 1.20 ตลาดรองของใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย 

 บริษัทจะดําเนินการยื่นคําขออนุญาตใหตลาดหลักทรัพยใหม พิจารณารับใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนภายใน 45 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการเสนอขาย 

 
 1.21 รายละเอียดเกี่ยวกับหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

 1.21.1 จํานวนหุนสามัญที่ออกเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิตามขอ 1.2 เทากับ 71,000,000 หุน 
 1.21.2 มูลคาที่ตราไวเทากับ 1 บาทตอหุน 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-14 
 

 

1.21.3 ตลาดรองของหุนสามัญที่รองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ไดแก ตลาดหลักทรัพยใหม โดยบริษัทจะ
ดําเนินการยื่นขออนุญาตนําหุนสามัญ ที่ออกใหมจากการใชสิทธิแปลงสภาพของใบสําคัญแสดงสิทธิ
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยใหมตอไป 

 
สิทธิผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น  
- ไมมี - 

 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
  
 2.1 การโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทไมมีขอจํากัดการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิ เวนแตการโอนเกิดขึ้นในชวงปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ
เพื่อพักการโอนสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทอาจปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อพักการโอนหรือการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณี
ดังตอไปนี้ 
 2.1.1 การใชสิทธิครั้งสุดทายจะปดสมุดทะเบียนใบสําคัญแสดงสิทธิ 21 วันกอนวันครบกําหนดการใชสิทธิครั้ง

สุดทาย 
 2.1.2 ถาบริษัทมีหุนสามัญไมเพียงพอสําหรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
 

ในกรณีที่วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนใบสําคัญแสดงสิทธิตรงกับวันหยุดทําการใหเล่ือนเปนวันเปดทําการถัดไป 
 
 2.2 บุคคลที่มิใชสัญชาติไทย 

2.2.1  ขอบังคับขอที่ 12 ของบริษัทระบุไววาหุนของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแต การโอนนั้นเปน
สาเหตุใหคนตางดาวถือหุนอยูในปริษัทเกินกวารอยละ 49 (รอยละสี่สิบเกา) ของหุนที่ออกจําหนายแลว
ทั้งหมดของบริษัท 

 

ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแกไขขอบังคับของบริษัทในหมวดที่เกี่ยวกับการโอนหุนภาย
หลังการออกใบสําคัญแสดงสิทธินี้ โดยใหถือวาการแกไขขอบังคับมีผลบังคับตอเงื่อนไขการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธินี้ นับแตวันที่ไดรับจดทะเบียนจากกระทรวงพาณิชยเปนตนไป 

 
2.2.2  บริษัทจะไมออกหุนสามัญใหแกผูใชสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจนถึงระดับที่มีผลใหสัดสวนการถือหุนของคน

ที่ไมใชสัญชาติไทยตามสัดสวนที่ระบุในกฎขอบังคับบริษัท 
  
2.2.3 หากขอจํากัดการโอนดังกลาวขางตนมีผลทําใหผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่

ไมใชสัญชาติไทยที่ไดดําเนินการใชสิทธิตามวิธีการใชสิทธิ ไมสามารถใชสิทธิไดตามจํานวนที่ระบุในใบ
แจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถ
เลือกใหบริษัทดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 



 บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน) 
 

หนังสือช้ีชวนเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 72-1)  หนา 4-15 
 

 

(ก) ใหบริษัทคืนใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิและเงินที่เหลือตามราคาใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ในสวนที่ไมสามารถใชสิทธิไดโดยไมมีดอกเบี้ยให
แกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยดังกลาวทางไปรษณีย
ลงทะเบียนภายใน 14 วันนับจากวันใชสิทธิในคร้ังนั้นๆ 

(ข) ใหบริษัทเปนผูทําการถือใบแจงความจํานงการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญ
แสดงสิทธิและเงินตามจํานวนการใชสิทธิซื้อหุนสามัญที่ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ไดยื่นความจํานงการใชสิทธิในสวนที่ยังไมไดใชสิทธิเอาไว 
ตามลําดับกอนหลัง เพื่อดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ในสวนที่ยังไมไดมีการใชสิทธิดังกลาวเมื่อการเขาถือหุนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทน
ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวไมขัดตอขอจํากัดทั้งจํานวนหรือบางสวน 

 
ทั้งนี้ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทยจะตองแสดงความจํานงที่จะให

บริษัทดําเนินการตามขอ (ก) หรือ (ข) ขางตน โดยระบุในใบแจงความจํานงการใชสิทธิซื้อหุนสามัญ ณ วันแจงความจํานง
การใชสิทธิในแตละครั้ง 

 
2.2.4 บริษัทจะอนุญาตใหมีการดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิใน

สวนที่ยังไมไดรับการใชสิทธิตามขอ 2.2.3 (ข) บางสวนหรือทั้งหมดในวันใชสิทธิวันแรกที่สามารถกระทํา
ไดโดยที่ไมขัดตอขอจํากัด อยางไรก็ดีหากมีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่
รอการใชสิทธิ ณ วันใชสิทธิดังกลาวมากกวาจํานวนหุนสามัญที่อนุญาตใหซื้อไดโดยไมขัดตอขอจํากัด
การโอนหุน เรื่องสัดสวนการถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิที่มิใชสัญชาติไทย บริษัทจะดําเนินการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดง
สิทธิใหแกผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทย ตามลําดับการแจงความจํานงในการใชสิทธิที่
ครบถวนสมบูรณตามที่กําหนดในการใชสิทธิในครั้งนี้ 

 
2.2.5 ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยจะไมไดรับการชดเชยไมวาใน

รูปแบบใดจากบริษัท ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการใชสิทธิไดโดยมีสาเหตุมาจากขอจํากัดเรื่องสัดสวน
การถือครองหลักทรัพยของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไมใชสัญชาติไทย 

 
2.2.6 หากผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิแสดงความจํานงใหบริษัทดําเนินการตาม

ขอ 2.2.3 (ข) และ ณ วันใชสิทธิครั้งสุดทาย ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาวไมสามารถใชสิทธิไดเนื่องจากขอจํากัดเกี่ยวกับการถือครองหุนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ
ใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิ ใหถือวาใบสําคัญแสดงสิทธิหรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวหมดอายุ
ลงโดยผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือใบแทนใบสําคัญแสดงสิทธิที่มิใชสัญชาติไทยดังกลาวไมมีสิทธิ
เรียกรองคาเสียหายใดๆ ตอบบริษัท และบริษัทจะไมดําเนินการชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งส้ิน 
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3. ที่มาของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 ไมมีการกําหนดราคาของใบสําคัญแสดงสิทธิ เนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวเปนการออกโดยไมคิด
มูลคา  
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง  

 - ไมมี - 
 
5. การจอง การจาํหนาย และการจัดสรร 
 
 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

เสนอขายโดยตรงใหแกผูที่ไดรับการจัดสรรโดยไมผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย และเปนการเสนอขายโดยไมคิด
มูลคาใหแกผูถือหุนเดิมที่มีรายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนวันที่ 4 กันยายน 2545 และประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 
 
 5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
  - ไมมี - 
 
 5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
  - ไมมี - 
 
 5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย* 

คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาต            50,000 บาท 
คาธรรมเนียมยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในการเสนอขายครั้งนี้         42,600 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นคําขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน        15,000 บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน        15,000 บาท 

รวม             122,600 บาท 
  
 หมายเหตุ : คาใชจายอื่นๆ ที่มีรวมกับคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน แสดงอยูในคาใชจาย

ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน หนา 3-3 
   * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
 
 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวน 
  5.5.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ผูที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุนสามัญของบริษัท ไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในสวนที่ 3 ขอ 5.2 ใน
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ระหวางวันที่ 3 ธันวาคม 2545 ถึง 4 ธันวาคม 2545 และวันที่ 6 ธันวาคม 2545 ในเวลา 9.00 น. ถึง 
16.00 น.   

 
  5.5.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

บริษัทจะดําเนินการสงหนังสือชี้ชวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท ใหแกผูถือหุนเดิม
ที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 4 กันยายน 2545 ทางไปรษณียภายใน 15 วัน
นับจากวันที่ไดรับอนุญาตจากสํานักงาน ก.ล.ต. ใหออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแลว 

 
 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
  5.6.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอ
ประชาชนทั่วไปและไดรับการจัดสรรหุนสามัญของบริษัท ในอัตราสวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบริษัท 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 

 
  5.6.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท จัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญที่เสนอขายตอผูถือหุน
เดิมที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนรายชื่อผูถือหุน ณ วันที่ 4 กันยายน 2545 ในอัตราสวนใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท 1 หนวยตอหุนสามัญ 1 หุน 

 
 5.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อใบสําคัญแสดงสิทธิ 
  5.7.1 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกประชาชนทั่วไปที่ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายตอประชาชนทั่วไปโดยไมคิดมูลคา และ
วิธีการจัดสรรจะกระทําเชนเดียวกับการจัดสรรหุนสามัญ ในสวนของการเสนอขายหุนสามัญ 

 
  5.7.2 ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายตอผูถือหุนเดิมโดยไมคิดมูลคา 
 
 5.8 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย 
  การเสนอขายครั้งนี้ไมมีการชําระเงินคาจองซื้อจึงไมมีการคืนเงินคาจองซื้อ 
 
 5.9 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ในปจจุบัน ศูนยรับฝากหลักทรัพยไดใหบริการในการออกใบหุนโดยระบบไรใบหุน (Scripless) ซึ่งสามารถลด
ระยะเวลาของขั้นตอนการนําใบสําคัญแสดงสิทธิเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ
สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทไดทันทีที่บริษัทไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งตาง
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จากกรณีที่ผูจองซ้ือแสดงความจํานงที่จะขอรับใบสําคัญแสดงสิทธิ ซึ่งในกรณีนี้ ผูจองซื้อดังกลาวจะไมสามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิได หากยังมิไดรับหลักฐานใบสําคัญแสดงสิทธิจากศูนยรับฝากหลักทรัพย 

 
ดังนั้น ในการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการ

ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
 

ก) ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงคจะใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิในนามของผูไดรับการ
จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการสงมอบ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ภายใน 45 วัน นับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะไม
สามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกใหมดังกลาว ในตลาดหลักทรัพยใหมได จนกวาจะไดรับใบสําคัญแสดง
สิทธิ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่ตลาดหลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนและ
ใหทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 

ข) ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิไมประสงคจะใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิ แตประสงคจะใชบริการ
ของ ศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิ
ไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และ ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากใบสําคัญแสดงสิทธิอยู และ
ออกหลักฐานฝากใหแกผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิภายใน 45 วันนับจากวันที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไดรับการจัดสรรในตลาด
หลักทรัพยใหมไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหมรับหลักทรัพยของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และใหทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 

ค) ในกรณีที่ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิประสงคจะขอใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผู
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ประสงคที่จะฝากใบสําคัญแสดงสิทธิไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผู
ไดรับสิทธิมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ นายทะเบียนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอกบัญชีจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิที่ผู
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฝากไว ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิจะสามารถขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตให
ใบสําคัญแสดงสิทธิทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม 

 


