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สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 

1.1. ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตรางหนังสือช้ีชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ 
บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายละเอียดดังนี้ 

 
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายประชาชน : จํานวน 8,710,000 หุน 
จํานวนหุนเกาที่เสนอขายประชาชน  จํานวน  2,900,000 หุน 
รวมจํานวนหุนที่เสนอขายประชาชน : จํานวน 11,610,000 หุน 
มูลคาที่ตราไว : หุนละ 10.00 บาท 
ราคาเสนอขายตอประชาชน : หุนละ 15.50 บาท  
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย : 412,155,000 บาท 
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 30.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

 
1.2. สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 
  

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป 8,610,000 หุน ในราคาหุนละ 35.50 บาท 
เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน 2,000,000 หุน ในราคาหุนละ 35.50 บาท 
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ 1,000,000 หุน ในราคาหุนละ 35.50 บาท 

 
บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 
  
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ขอ 7(4) (ก) – (ณ) 
 
ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัท บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร 
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหนักลงทุน
ในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6 
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1.3. สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอ่ืน 
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 11,610,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ 

 
1.4. ตลาดรองของหุนสามัญ  
บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2545 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําลังอยูในระหวางการ
พิจารณารับหุนสามัญบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในครั้งนี้ 
หลังจากไดรับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํากัด   
 

3. ท่ีมาของราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะกําหนดราคาเสนอขายโดยวิธี
การเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) อัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบไดแก อัตราสวน
ราคาตอกําไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV Ratio) โดยขอมูลจาก www.set.or.th ณ วันที่ 
17 พฤศจิกายน 2546 อัตราสวนทั้งสองของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท ประกอบดวย IRC รวม
ทั้งพิจารณาอัตราสวนทั้งสองขางตนเทียบกับอัตราสวนของกลุมยานยนต (Vehicle) ดังนั้นการกําหนดชวงราคาหุน (Price 
Range) ของบริษัทไดพิจารณาใหมีอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิ และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี อยูในชวงอัตราสวน
ของบริษัทในบริษัท IRC และ กลุมยานยนต (Vehicle) ทั้งหมด โดยชวงราคาที่กําหนดอยูระหวาง 34.00-35.50 บาทตอหุน 
รวมทั้งไดมีการทํา Book Building ซึ่งเปนวิธีสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับ
ราคา แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ทั้งนี้บริษัทไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบัน
เสนอความตองการจองซื้อเขามาดวย ซึ่งเปนราคาที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลือ
อยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง 
 

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
-ไมมี- 
 
 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 

5.1. วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
5.2. ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ :  อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ช้ัน 8-10 

  เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร. 0-2658-6862 
 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
1. บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 
    ช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร 
    179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
    เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333 
 
3. บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
    อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 4 
    เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399 
 
5. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ ช้ัน 5 อาคารทิสโกทาวเวอร 
    เลขที่ 48/8  ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500 
 
 
7. บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร 
    ช้ัน 18 โซนซีดี และชั้น 14  
    ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261 
 
9. บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 9 
   เลขที่ 175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900 
 
 

2. บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด 
    ช้ัน 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
    เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง  
    กรุงเทพฯ 10320 
   โทรศัพท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537 
 
4. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด 
    อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1 
    เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2-627-3177 
 
6. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 130-132 
   อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 2ม 25-26 
   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801-2 
 
8. บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด  
    เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 8 เอ 
    ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899 
 
 
 
10. บริษัทหลักทรัพย  ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
      ช้ัน 15-17 อาคารลิเบอรต้ี สแควร 
      287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
      โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708 
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11. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
   323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 9, 3-25, 45 
   ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505 
 

12. บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 193/111-115  
   อาคารเลครัชดา ช้ัน 25, 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท 0-2686-6000โทรสาร 0-2661-9988 
 

  
5.3   เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.3.1 เง่ือนไขการจัดจําหนายหุน 
บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุในขอ 

5.2 เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 11,610,000 หุน (สิบเอ็ด
ลานหกแสนหนึ่งหมื่นหุน) ในราคาหุนละ 35.50 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงการจําหนายหุนใหเปนไป
ตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

 
5.3.2 คาตอบแทนการจัดจําหนาย 

บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพย ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 12,364,650 บาท โดยจะชําระใหภายใน 7 วันนับจากวันปดรับการจองซื้อ
หุน  

 
   5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

  บริษัทฯ 
หุนจํานวน 8,710,000 หุนในราคาหุนละ 35.50 บาท 309,205,000 บาท 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 9,276,150 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ 299,928,850 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน 34.43 บาท 

 บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสทรี 
หุนจํานวน 2,900,000 หุนในราคาหุนละ 35.50 บาท 102,950,000 บาท 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 3,088,500 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ 99,861,500 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน           34.43         บาท 

 
5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 

คาธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  
- บริษัทฯ 247,364 บาท 
- บริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร อินดัสทรี 82,360 บาท 
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 87,100 บาท 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 800,000 บาท 
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คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 12,364,650 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน คาประชาสัมพันธ โดยประมาณ 100,000 บาท 
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน** 193,550 บาท 
คาใชจายอื่น ๆ*** โดยประมาณ 100,000 บาท 
           รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 13,985,024 บาท 
 
หมายเหตุ  :  *   ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 
                ** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
                    ***คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาใชจายทางการตลาด และการเสนอขอมูลตอนักลงทุน เปนตน 
               

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 
สําหรับบุคคลท่ัวไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 
สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ 
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบ
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดต้ังแตวันที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และ
สําหรับหนังสือช้ีชวนสามารถรับไดต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม 2546 เปนตนไป 
 
สําหรับผูมีอุปการะคุณ 
สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการ 
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดต้ังแตวัน
ที่หนังสือช้ีชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือช้ีชวนสามารถรับไดต้ังแตวันที่           
1 ธันวาคม 2546 เปนตนไป 
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5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิใหมีการ
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตน
เอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลัก
เกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย  และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูก
หามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 วาดวย
การจอง การจัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  
 
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป 8,610,000 หุน (2) นักลง
ทุนประเภทสถาบัน 2,000,000 หุน (3) ผูมีอุปการะ คุณ 1,000,000 หุน อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละ
ประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 
 
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ให เปนไปตามขอบังคับ  เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย  ของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 
 

5.6.1. วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยการจัด
สรรใหแกบุคคลทั่วไปจะจัดสรรแก ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป สําหรับ
การจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทา
ใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 200 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 
100 หุน หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไป//นักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการ
การจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

 
5.6.2. วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ 

ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการะคุณอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร
(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 200 หุนและ
เปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน 
 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชี
ใหแก ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย  ซึ่ งผู จองซื้อมีบัญ ชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตสิ้น
สุดระยะเวลาการจองซื้อ 
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5.7. วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
บริษัท  ฮ้ั วฟงรับ เบอร (ไทยแลนด ) จํ ากัด  (มหาชน ) ได เป ดบัญ ชี เพื่ อรับ เงินค าจองซื้ อหุ น ในครั้ งนี้ โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ 
 ช่ือบัญชี  "บัญชีจองหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)” 
 เลขที่บัญชี  009-2-618-31-4  (ออมทรัพย) 
 ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาบางกะป (สุขุมวิท 45) 
 
5.7.1. ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป  

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท    
(ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย
ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้ น แ ล ะ ป ร ะ ทั บ ต ร าสํ า คั ญ ข อ งนิ ติ บุ ค ค ล  (ถ า มี ) พ ร อ ม แ น บ สํ า เน าบั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว 
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2546  

 
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 
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1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ

ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือ
ที่ เรียกวา  “เช็คธนาคาร”) หรือ  ดราฟท  ที่สามารถเรียกเก็บ เงินไดจากสํ านักหักบัญ ชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2546 

2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 ธันวาคม 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 

 
ทั้งนี้  การชําระเงินคาจองซื้อเปน  เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ  ดราฟท  ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนช่ือ 
นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) 
จํากัด (มหาชน)” 
 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่
ไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 
2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และกลุมผู
ถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป 

 
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ

ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) 
ได 

 
5.7.2. ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ พรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 
เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับ
ตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2546  

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

สวนที่ 3 หนา 9 



บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)                                                                                   
 

                 
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ

เงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2546 

2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 ธันวาคม 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 

 
ทั้งนี้  การชําระเงินคาจองซื้อเปน  เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ  ดราฟท  ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนช่ือ 
นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) 
จํากัด (มหาชน)” 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่
ไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 
2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และกลุมผู
ถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) 
ได  

 
5.7.3. ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 200 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 
ห ลั ก  ห รื อ สํ า เน า เอ ก ส ารท าง ร าช ก าร อื่ น ที่ มี เล ข ป ร ะ จํ า ตั ว ป ร ะ ช าช น  13 ห ลั ก  พ ร อ ม 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) 
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกตอง 
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- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย
ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
นั้ น แ ล ะ ป ร ะ ทั บ ต ร าสํ า คั ญ ข อ งนิ ติ บุ ค ค ล  (ถ า มี ) พ ร อ ม แ น บ สํ า เน าบั ต ร ป ร ะ จํ า ตั ว 
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว 
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ต้ังแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 3 ถึง วันที่ 4 ธันวาคม 2546  

 
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระ
เงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 4 ธันวาคม 2546 

2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 ธันวาคม 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 

 
ทั้งนี้  การชําระเงินคาจองซื้อเปน  เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ  ดราฟท  ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนช่ือ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอได
ไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชี
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)” 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  3 ธันวาคม 2546 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) และกลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวน
การเสนอขายตอไป 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได 
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5.8. การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
5.8.1. ผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธน
กิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย เปนตน 

 
5.8.2. ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยู
ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 

 
5.8.3. ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ ใหอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท บริษัท ฮ้ัวฟงรับเบอร(ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 

5.9. วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
5.9.1. ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผู
รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่
จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน 
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืน
เงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ 
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

5.9.2. ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซื้อหุน  
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะคืนเช็คคา
จองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผู

สวนที่ 3 หนา 12 



บริษัท ฮ้ัวฟง รับเบอร (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)                                                                                   
 

                 
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่อยูที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน 
 

5.9.3. ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ  
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผู
รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อ
ใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผู
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ
หุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน 
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็ค
คืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อได
รับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

5.10. วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่
จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจอง
ซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน 
 
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณีหนึ่ง
ในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ 
 
5.10.1. ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะสง

มอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผู
จองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะได
รับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
 

5.10.2. ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพย
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นั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน 
นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยฯ 

 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ช่ือของผูจองซื้อจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอ
สงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน 
 

5.10.3. ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบัน
ทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวัน
ปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลัก
ทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 
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