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สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
 1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
  การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ผลิต
ภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) จํานวน 22,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 35.48 ของจํานวนหุนที่ชําระแลวทั้ง
หมดของบริษัทฯ ซึ่งรวมถึงจํานวนหุนที่จะออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ 
ผูเสนอขาย : บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
หลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย  : จํานวน 22,000,000 หุน เสนอขายตอประชาชน 

คิดเปนรอยละ 35.48 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมด ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ 

มูลคาที่ตราไวหุนละ : 5 บาท 
ราคาที่เสนอขายหุนละ :  25 
มูลคารวมของหลักทรัพยที่เสนอขาย :  550,000,000 

 
 1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั้งหมดในครั้งนี้ สัดสวนการเสนอขายดังนี้ 
- เสนอขายตอบุคคลทั่วไป  จํานวน 17,500,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท 
- เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน 3,000,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท 
- เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ จํานวน 1,500,000 หุน ในราคาหุนละ 25 บาท 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอ
ขายใหนักลงทุนในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6 
 
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนาย

หลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ การจัด
สรรหุนที่เสนอขายในสวนนี้ จะจัดสรรใหแกลูกคาหรือผูที่คาดวาจะเปนลูก
คาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 กอน นอกจากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกลูกคาหรือผูที่คาดวา
จะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 จึงจะจัดสรรใหแกบุคคลรายยอยทั่วไปตอไป 

นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ขอ 7(4) (ก) – (ณ) ซึ่งจองซื้อ
หุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 
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ผูมีอุปการคุณ หมายถึง หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เปนผูมีอุปการคุณของ
บริษัทฯ เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, ผูที่คาดวาจะเปนลูกคา, 
เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับ
ประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 

 
 1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น 

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 22,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ 

 
 1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 
   บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 
กันยายน 2546 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําลัง
อยูในระหวางการพิจารณารับหุนสามัญบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุน
สามัญตอประชาชนในครั้งนี้ หลังจากไดรับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 
 
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
 หุนสามัญของบริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรีจํากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรี และหุนที่ถือโดย
บุคคลที่ไมใชสัญญาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งตองมีจํานวนรวมกันไมเกินรอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายแลว
ทั้งหมด การโอนหุนรายใดที่จะทําใหอัตรา สวนการถือหุนของบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยของบริษัทฯ  เกินอัตราสวน
ขางตน หรือการโอนหุนรายใดที่มีหรือจะมีผลทําใหบริษัทฯ ตองเสียสิทธิหรือผลประโยชนจะพึงไดรับตามกฎหมาย 
บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ รายนั้นได 
 การโอนหุนนั้นยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอนกับผู
รับโอน และไดมีการสงมอบใบหุนฉบับดังกลาวใหแกผูรับโอน 
 การโอนหุนดังกลาวนั้น จะใชยันกับบริษัทฯ ไดตอเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน และ
ใชยันกับบุคคลภายนอกไดตอเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนเปนที่เรียบรอยแลว 
 หากบริษัทฯ เขามาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว การโอนหุนที่ซื้อขายใน
ตลาดหลักทรัพย ใหเปนไปตามที่กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
 
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
 การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดกระทําโดยการ
ประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่สามารถอางอิงได โดยพิจารณาถึง
อัตราสวนราคาตอกําไร (P/E) และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV Ratio) ของหุนบริษัทในกลุมวัสดุกอ
สราง รวมทั้งการทํา Book Building ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแต
ละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคา
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และจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนด
ราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามาดวย ซึ่งเปน
ราคาที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินตามที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคา
หุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ชวงราคาที่ใชในการสอบถามคือ 24 - 25 บาทตอหุน 
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 
 - ไมมี - 
 
 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

 
 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 

การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยวิธีรับประกันผลการจัด
จําหนายอยางแนนอน 
 
 5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยประกอบดวย 
  5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
   บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
   เลขที่ 540  เมอรคิวรี่ ทาวเวอร  ชั้น 10 
   ถนนเพลินจิต  ลุมพินี  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท : (02) 658-6300  โทรสาร : (02) 658-6862 
 

5.2.2 ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 193/104 ชั้น 25, 193/111-115 ชั้น 27  
อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม  
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 
 

 
5.2.3 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด 
เลขที่ อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12 ซอยชิดลม  
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2646-9990 โทรสาร 0-2646-9993 

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 23 
ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505 
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บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 130 – 132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร 2 
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2263-3004 

บริษัทหลักทรัพย ซีมีโก จํากัด (มหาชน)  
เลขที่  287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708 

  

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 
เลขที่ 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร  
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500  
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500 

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํากัด 
เลขที่ 179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร 
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท 0-2286-3999  โทรสาร 0-2286-6333 

  

บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 8 เอ 
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899 

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
สํานักงานใหญ ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ 
เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 

 
 5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
  5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการ
จัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 22,000,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏ
ในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนาย ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน 
  5.3.2 คาตอบแทน 

บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2  รวมเปนเงินทั้งส้ิน 13,750,000.00 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแต
วันปดการเสนอขาย 

5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับทั้งส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
   หุนจํานวน 22,000,000 หุน ในราคาหุนละ 25  บาท 550,000,000.00 บาท 
   หัก คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 13,750,000.00 บาท 
   จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ 536,250,000.00 บาท 
   จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน 24.38 บาท 
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 5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 
  คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000.00 บาท 
  คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  440,000.00 บาท 
  คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 155,000.00 บาท 
  คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 110,000.00 บาท 
  คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 13,750,000.00 บาท 
  คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อ และเอกสารตาง ๆ     920,000.00 บาท 
   รวมคาใชจายทั้งส้ิน 15,425,000.00 บาท 
 

หมายเหต ุ: * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
 

 5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 
• สําหรับบุคคลทั่วไป 

- สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และตั้ง
แตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2546 

• สําหรับนักลงทุนประเภทสถาบัน 
- สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 และ
ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2546 

• สําหรับ ผูมีอุปการคุณ 
- สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 14.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2546 และตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 1 – 3 ธันวาคม 2546 

  
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผู
บริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัด
จําหนายหลักทรัพย  และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนายและ
การจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  
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บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป 
17,500,000 หุน (2) นักลงทุนประเภทสถาบัน 3,000,000 หุน (3) ผูมีอุปการะคุณ 1,500,000 หุน อยางไรก็ดีผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขาย
สูงสุด 

การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย 

 

  5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 17,500,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายแตละราย โดยการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป จะจัดสรรใหแกผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูก
คาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอน นอกจากมีหุนเหลือจากการจัดสรรใหแกลูกคาหรือผูที่คาดวาจะ
เปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จึงจะจัดสรรใหแกบุคคล
รายยอยทั่วไปตอไป โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 400 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน 

หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย 
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

 

  5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 3,000,000 หุน ใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน 
สําหรับการจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัด
สรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 400 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน  

หากยอดจองซื้อหุนของนักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 
  5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทในเครือ 

ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการะคุณอยูในดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทฯ ซึ่ง
จัดสรรผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 400 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 
100 หุน 

หากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ขอสงวนในการปดรับจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณกอนครบกําหนดระยะเวลาจองซื้อ 

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนํา
หุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุดระยะเวลา
การจองซื้อ 
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 5.7 วัน วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 

ชื่อบัญชี   "บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด  (มหาชน)” 
เลขที่บัญชี  032-4-26966-1  
ประเภท ออมทรัพย 
ธนาคาร   ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขาอโศก 

 
  5.7.1 ผูจองซื้อบุคคลทั่วไป 

ผูจองซื้อบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 400 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผู

จองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผู
เยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัด
ตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวัน
จองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 ธันวาคม 2546  

หนาที่ 3-7 



บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

 
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

หากทําการจองซื้อในวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 
วันทําการ โดยใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เทานั้น 

หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอนเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดาน
หลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต
ชลบุรี จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี032-4-26966-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขา อโศก  

(ง)  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไป
ยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 ธันวาคม 2546 
โดยในการจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละรายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได 
  5.7.2 ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 400 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผู

จองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตองโดยผูมีอํานาจลงนามของบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) 
ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัด
ตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวัน
จองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 ธันวาคม 2546  

หนาที่ 3-8 
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(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 
หากทําการจองซื้อในวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง

ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 
วันทําการ โดยใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เทานั้น 

หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอนเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดาน
หลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต
ชลบุรี จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี032-4-26966-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขา อโศก 

(ง)  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไป
ยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 ธันวาคม 
2546  โดยในการจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได 
  5.7.3 ผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการคุณ 

ผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการคุณ จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 400 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผู

จองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ หากผู
จองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) 
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนา
ทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มี
เลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผู
เยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาว
อาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง 
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออก
โดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูก
ตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 

หนาที่ 3-9 
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พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัด
ตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 12 เดือน กอนวัน
จองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และ
ประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง 
(แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 
ธันวาคม 2546  

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 
หากทําการจองซื้อในวันที่ 2 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง

ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอน เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 
วันทําการ โดยใหลงวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เทานั้น 

หากทําการจองซื้อในวันที่ 3 ธันวาคม 2546 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ผูจอง
ซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด/เงินโอนเทานั้น 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดาน
หลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีต
ชลบุรี จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี032-4-26966-1 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) 
สาขา อโศก 

(ง)  ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไป
ยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 8.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที่ 2-3 
ธันวาคม 2546  โดยในการจองซื้อเจาหนาที่รับจองจะลงลายมือช่ือรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อ  

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ 5.2.2 แตละรายมีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได 
 
 5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2  ซึ่งดุลพินิจของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูรวมจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธน
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กิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย เปนตน 

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุน

ประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะ
คุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัทฯ 
 
 5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไม
ไดรับการจัดสรรหุนนั้นจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจอง
ซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะ
เวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผู
จองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ 
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 

5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจอง
ซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไม
ไดรับการจัดสรรหุนนั้นจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่อง
มาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อ
ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน 

5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ได

รับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน ในสวนที่ไม
ไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จอง
ซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะ
ไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พน
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หนาที่ 3-12 

กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หาก
ไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 
 
 5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
 ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดตกลงใหบริการ
รับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจอง
ซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้ง
นี้เพื่อใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน 
  ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในคร้ังนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทฯ 
ดําเนินการในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ คือ 
  5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) 
บริษัทฯ จะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะ
ไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
ของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 
  5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบัน
ทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการ
จองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้ บริษัทฯ จะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบัน
ทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลัก
ทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ 
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