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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
Thitikorn Public Company Limited

ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน)
จํ านวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 100 ลานหุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 20

ของจํ านวนหุนที่ชํ าระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
มูลคาที่ตราไวหุนละ : 1.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 11.00 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 1,100 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจํ าหนายหลัก
ทรัพย ซึ่งสัดสวนในการเสนอขายหุนมีดังนี้

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 50,000,000 หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 35,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท : 15,000,000 หุน

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และ รับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2

นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือ

การจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน 
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลอื่นที่

มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
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(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบํ าเหน็จบํ านาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฏ) โดยอนุโลม
(ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว

ตั้งแตหนึ่งรอยลานบาทขึ้นไป
(ฒ) นิติบุคคลซึ่งมีบุคคลตาม (ฑ) หรือผูลงทุนสถาบันถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหา

ของจํ านวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ฑ) หรือ (ฒ) โดยอนุโลม
(ด) สํ านักงานประกันสังคม

ทั้งนี้ ผูลงทุนสถาบันดังกลาวจะตัองจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2.1 เทานั้น

ผูมีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ที่จองซื้อหุนผาน   
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1

ทั้งนี้ ผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ          
เปล่ียนแปลงจํ านวนหุนสามัญที่เสนอขายใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญในครั้งนี้ประสบ
ความสํ าเร็จในการขายสูงสุด

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

หุนสามัญของ บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ที่เสนอขายจํ านวน 100 ลานหุน ในครั้งนี้สิทธิและผลประโยชน
เทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้
กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ บริษัท
ไดยื่นคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 และบริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่
2001 จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบงัคบัตลาดหลกัทรพัยแหงประเทศไทย เรือ่ง การรบัหุนสามญัหรอืหุนบริุมสิทธเิปนหลกัทรพัยจดทะเบียน
พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย
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2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด อยางไรก็ดี การโอน
หุนสามัญของบริษัทจะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคล
สัญชาติไทยในบริษัทมีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3. ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกํ าหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทํ าโดย
การประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัท โดยใชวิธีเทียบเคียงกับมูลคาหลักทรัพยของบริษัทในกลุมธุรกิจเดียวกัน  
(Market Comparable) อัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบไดแก อัตราสวนราคาตอกํ าไรสุทธิ (P/E Ratio) และอัตราสวน
ราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV Ratio) โดยขอมูลจาก www.set.or.th ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2546 อัตรา
สวนราคาตอกํ าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท (ประกอบดวย SPL, NVL, PL, 
SCAN, THANI, AEONTS และ KTC) มีคาระหวาง 10.60 – 32.50 เทา และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชีของ
บริษัทจดทะเบียนที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท (ประกอบดวย SPL, NVL, PL, SCAN, THANI, AEONTS และ 
KTC) มีคาระหวาง 0.70 – 5.61 เทา ดังนั้น การกํ าหนดชวงราคาหุน (Price Range) ของบริษัทไดพิจารณาใหมีอัตรา
สวนราคาตอกํ าไรสุทธิและอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี อยูในชวงอัตราสวนของบริษัทในกลุมธุรกิจเงินทุนและ
หลักทรัพยดังกลาว

รวมทั้งไดมีการทํ า Book Building ซึ่งเปนวิธีสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันใน
แตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตาง ๆ กัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจง
ราคาและจํ านวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ทั้งนี้ บริษัทได
กํ าหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํ านวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการจองซื้อเขามา
ดวย ซึ่งเปนราคาที่ทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทํ าให
ราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง

- ไมมี -

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

http://www.set.or.th/
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5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยและผูประสานงานการจดัจํ าหนาย

5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย กมิเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855
บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708
บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ เลขที่ 191 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 
10500 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร เลขที่ 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ
เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2680-1111 โทรสาร 0-285-1791
บริษัทหลักทรัพย ดบีเีอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 14-15 ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท  0-2657-7900 โทรสาร 0-2658-1258
บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 
0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500
บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 2, 25 และ 26 อาคารสินธรทาวเวอร 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2675-3950
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 444 อาคาร เอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีดี และชั้น 14 ถนนพญาไท 
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261
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บริษัทหลักทรัพย บทีี จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 26 อาคารไทยธนาคาร เลขที่ 44 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 
10330 โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9300
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จ ํากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 8 อาคารทิสโก ทาวเวอร เลขที่ 48/14-15 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301
บรษัิทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 6-11 อาคารสํ านักงานเมืองไทย-ภัทร 1 เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก 
แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 โทรศพัท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537
บรษัิทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ 1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวง
มักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลอง
เตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2686-6000 โทรสาร 0-2661-9988
บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จ ํากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799

5.2.3 ผูประสานงานการจดัจํ าหนาย

บริษัท ทรีนีตี้ แอดไวซอรี่ 2001 จํ ากัด
ชั้น 26 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร
179/108 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

5.3  เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.3.1 เงือ่นไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํ านวน 100 ลานหุน ตามจํ านวนและราคาที่ปรากฏใน
ขอ 1 โดยมขีอตกลงยอมรบัประกนัการจ ําหนายหุน ประเภทรบัประกนัผลการจ ําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting)
และบรษิทัไดตกลงมอบหมายใหผูประสานงานการจดัจ ําหนายตามทีร่ะบไุวในขอ 5.2.3 เปนผูประสานงานการจดัจ ําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ทั้งนี้ ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพย และผูประสานงานการจัดจํ าหนาย
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5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแกผู
จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูประสานงานการ
จัดจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมทั้งส้ิน 25,712,500 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชํ าระ
ภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จ ํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
หุนจํ านวน 100 ลานหุน ในราคาหุนละ 11.00 บาท 1,100,000,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย โดยประมาณ 30,542,500 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ โดยประมาณ 1,069,457,500 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน โดยประมาณ 10.69 บาท

5.4  ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *

คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย 880,000 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ** 50,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาตลาดหลักทรัพย 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 25,712,500 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 100,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ *** 3,500,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งส้ิน 30,542,500 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
*** ประกอบดวยคาโฆษณา ประชาสัมพันธ และคาใชจายอื่น ๆ

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย

สํ าหรับบุคคลทั่วไป

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/
หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 14.00 น ของวันที่ 17 กันยายน 2546 เปนตนไป จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน
2546

สํ าหรับนักลงทุนสถาบัน

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 14.00 น ของวันที่ 17 กันยายน 2546 
เปนตนไป จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2546
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สํ าหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการ
จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 14.00 น ของวันที่ 17 กันยายน 2546 
เปนตนไป จนถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 24 กันยายน 2546

ทั้งนี้ ผูประสงคจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทํ าการดาวนโหลด (Download) หนังสือช้ีชวนจาก
เว็บไซดของสํ านักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียด
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทํ าการจองซื้อหุนสามัญ

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และ            
ผูประสานงานการจัดจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง          
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะ
กรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักทรัพย เงื่อนไขและวิธีการในการ            
จัดจํ าหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับ หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ.37/2544 วาดวยการจอง การจัดจํ าหนาย และ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผู บริหารตามที่ไดรับอนุมัติจาก                 
คณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและ
หนังสือชี้ชวนแลว และการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) 
บุคคลทั่วไป จํ านวน 50,000,000 หุน (2) นักลงทุนสถาบัน จํ านวน 35,000,000 หุน และ (3) ผูมีอุปการะคุณของ
บริษัท จํ านวน 15,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กํ าหนด
ไวในขอบังคับของบริษัท

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทํ าใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสํ าเร็จใน
การขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ใหเปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํ านวน 50,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป

การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 โดยจะทํ าการจัดสรร
หุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจอง
ซือ้หุนของ ผูจองซือ้บคุคลทัว่ไปครบตามจ ํานวนทีก่ ําหนดแลว ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรบัประกนัการจ ําหนาย และ   
ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

http://www.sec.or.th/
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํ านวน 35,000,000หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน

การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนที่กํ าหนด
แลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะ
เวลาการจองซื้อ

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญจํ านวน 15,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท

การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท

สํ าหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนํ ามาจัดสรรใหแกนักลงทุนกลุมใดก็ได

5.7 วัน วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

บริษัท ฐิติกร จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีออมทรัพยไวกับธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขาสีลม เพื่อ
รับเงนิคาจองซือ้หุนในครัง้นี ้โดยใชชือ่บญัชวีา “บญัชจีองซือ้หุนสามญัเพิม่ทนุบมจ. ฐติกิร” บญัชเีลขที่ 118-485007-9

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้

5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจํ าตัวประชาชน ใหแนบสํ าเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจํ า
ตัวประชาชน หรือสํ าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง)

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สํ าเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอม
ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
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สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูก
ตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ
5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง 24 กันยายน 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยวิธีชํ าระเงินมีดังนี้
- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 09.00-16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง

ซื้อโดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักงานหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทํ าการเทานั้น
ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) จะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ที่ไดดํ าเนินการ
แจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบโอนเงินอัตโนมัติดังกลาว
มีผลบังคับใชแลวในวันจองซื้อ

- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 24 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือโดยการ
โอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชํ าระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม ส่ังจายผูจัดจํ าหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 โดยผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบมจ. ฐิติกร” เลขที่บัญชี 118-485007-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย
ธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขา สีลม

(จ) ผูจองซื้อตองนํ าใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํ านงขอจองซื้อและชํ าระ
เงินไดที่ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง
24 กันยายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อ
หุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดชํ าระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไม
ครบถวนตามขอ (ก)–(จ)
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5.7.2 สํ าหรับนักลงทุนสถาบัน

ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูก
ตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง 24 กันยายน 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยวิธีชํ าระเงินมีดังนี้
- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 09.00-16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง

ซื้อโดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักงานหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทํ าการเทานั้น
ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) จะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 ที่ไดดํ าเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับ
ใชแลวในวันจองซื้อ

- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 24 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือโดยการ
โอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชํ าระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม ส่ังจายผูจัดการการ
จัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอด
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จองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบมจ. ฐิติกร” เลขที่บัญชี 118-485007-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย
ธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขา สีลม

(จ) ผูจองซื้อตองนํ าใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํ านงขอจองซื้อและชํ าระ
เงินไดที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง 24
กันยายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดชํ าระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวน
ตามขอ (ก) – (จ)

5.7.3 สํ าหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท

ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผู
จองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผูจองซื้อ
เปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และ
แนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนและลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจํ าตัวประชาชน ใหแนบสํ าเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจํ า
ตัวประชาชน หรือสํ าเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูปกครอง
(บิดา/มารดา) และสํ าเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง)

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สํ าเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลง
นามรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้งบริษัท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรองที่ออกไมเกิน 6 เดือน พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูก
ตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบ
สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลดัง
กลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง
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(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง 24 กันยายน 2546

(ค) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยวิธีชํ าระเงินมีดังนี้
- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2546 เวลา 09.00-16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจอง

ซื้อโดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer
System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียร
เช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักงานหัก
บัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 1 วันทํ าการเทานั้น
ทั้งนี ้ การชํ าระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติ (ATS) จะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซ้ือขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 ที่ไดดํ าเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพื่อชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลบังคับ
ใชแลวในวันจองซื้อ

- หากทํ าการจองซื้อในวันที่ 24 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระคาจองซื้อดวยเงินสด หรือโดยการ
โอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชํ าระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม ส่ังจายผูจัดการการ
จัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอด
จองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบมจ. ฐิติกร” เลขที่บัญชี 118-485007-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย
ธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขา สีลม

(จ) ผูจองซื้อตองนํ าใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํ านงขอจองซื้อและชํ าระ
เงินไดที่ผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09.00-16.00 น. ของวันที่ 23 ถึง 24
กันยายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุน
สามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ) ผูที่ยื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดชํ าระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวน
ตามขอ (ก) – (จ)

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคา       เสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่ง
จายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14
วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปด
การจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัด
สรรคืน นับจากวันที่พนกํ าหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม
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ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว ใหถือวา   ผูจองซือ้ไดรับเงนิคาจองซือ้แลวโดยชอบ และผูจองซือ้จะไมมีสิทธเิรยีกรองดอกเบีย้ และ/หรอื คา
เสียหายใดๆอกีตอไป

5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํ านวนหุนสามัญที่จองซื้อ

ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะ      ส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน
14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคา
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกํ าหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชํ าระคืนตามวิธีการดัง
กลาวขางตน อยางไร       ก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถกูตองแลว ใหถอืวาผูจองซือ้ไดรับเงนิคาจองซือ้แลวโดยชอบ และผูจองซือ้จะไมมีสิทธเิรยีก
รองดอกเบีย้ และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ

ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 จะดํ าเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจอง
ซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับ
ดังกลาวคืนจาก   ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ 5.2.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปดการ
จองซื้อ

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบันบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจอง
ซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุน
สามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนิน
การในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ

(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ 
บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อ     
ผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู         
ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรร   
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จะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหหุนสามัญของ
บริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดย
ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุน
สามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุน
สามัญตามจํ านวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออก       
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัท       
ผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการ      
ถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกํ าหนด

(3) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่
หุนสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท
ขอสงวนสิทธิที่จะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10. (3) แทน


	ÊèÇ¹·Õè 3

