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สวนท่ี 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท สิงห พาราเทค

จ ํากัด (มหาชน)
จ ํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 20,000,000 หุน (เสนอขาย

ตามสัดสวนในขอ 1.2)
หุนออกใหมท่ีเสนอขายคิดเปนรอยละ 
31.25 ของจํ านวนหุนที่ช ําระแลวทั้ง
หมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 5.00 บาท
ราคาเสนอขายใหกับประชาชนหุนละ : 21 บาท
ราคาเสนอขายใหกับพนักงานและกรรมการบริษัทหุนละ : 17 บาท
มลูคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 417.60 ลานบาท

1.2 สดัสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มบริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด 

(มหาชน) จํ านวน 20,000,000 หุน โดยเสนอขายผานผูจดัจํ าหนายหลักทรัพย และไมมีการเสนอขายใหกับ
ประชาชนโดยทั่วไป ซึ่งมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังนี้

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
- บุคคลทั่วไปตามปกติ : 11,700,000 หุน
- บุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท : 200,000 หุน

เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบัน : 4,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 3,500,000 หุน
เสนอขายตอพนักงานและกรรมการบริษัท : 600,000 หุน

บคุคลทั่วไป หมายถงึ บุคคลและ/หรือนิติบุคคลท่ัวไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย
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นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับ 
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจ ําหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการะคุณ หมายถงึ บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีตอ บริษัท สิงหพาราเทค 
จ ํากดั (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย

พนกังานและกรรมการบริษัท หมายถึง พนักงาน และผูบริหารของบริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด 
(มหาชน) ซึง่จะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของ บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน) ที่เสนอขายจ ํานวน 20,000,000 หุน ในครั้งนี้ 

มสิีทธแิละผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนใน

คร้ังน้ีกอนท่ีจะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในการรับหุนสามัญของบริษัท
เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ท้ังน้ีบริษัทไดย่ืนคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที ่ 9 ตุลาคม 2546 และบริษัทหลัก
ทรัพย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัท เปน
อยางดีแลวเห็นวา บริษทัมคีณุสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันท่ี 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติ
ตามขอ 5(3) และขอ 35 เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงตั้งนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท

2. ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามญัของบริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด อยางไร
ก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาตไิทยในบริษทั มีจ ํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจ ํานวนหุนที่จ ําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัท

การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนลงลายมือช่ือของผูโอน
กับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํ ารองขอใหลง
ทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะ
ลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอน้ัน หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนน้ันไมถูก
ตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นค ํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตาม
กฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535
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3. ทีม่าของการก ําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การก ําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ ก ําหนดโดยวิธีการประเมินมูลคา

หุนสามญัของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับราคาตลาด (Market Comparable Approach) ท่ีสามารถอาง
อิงได เชน อัตราสวนราคาหุนตอก ําไรตอหุน (P/E Ratio) ของหุนบริษัทในกลุมวัสดุกอสราง ซึ่งคาเฉลี่ยของ P/E 
Ratio ท่ีผานมาเทากับ 9-12 เทา รวมทั้งการทํ า Bookbuilding ซึง่เปนวธิกีารสอบถามปริมาณความตองการซื้อ
หุนของนักลงทุนสถาบันและระดับราคาขาย โดยตั้งชวงราคา (Price Range) แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบัน
แจงราคาและจํ านวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อเขามายังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ทั้งนี้
บริษัทไดกํ าหนดราคาหุนที่เสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจ ํานวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อ
เขามา ซ่ึงเปนราคาท่ีทํ าใหบริษัทไดรับจ ํานวนเงินตามที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาด
วาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทัง้นีช้วงราคาที่ใชในการสอบถามคือ 17-21 บาทตอหุน

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนคร้ังน้ี เสนอขายโดยผานผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
อาคารยูไนเต็ด เซน็เตอร ชั้น 9, 23-25, และ45
เลขท่ี 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : (02) 231-1111 โทรสาร : (02) 267-8289

บริษัทหลักทรัพย พฒันสนิ จํ ากัด (มหาชน)
อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1
เลขที ่21/3 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศพัท : (02) 285-0060 โทรสาร : (02) 285-0536

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกนัการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด
อาคารทิสโก ทาวเวอร
เลขท่ี 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : (02) 633-6999 โทรสาร : (02) 633-6500
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บริษัทหลักทรัพย ไอ.บี. จํ ากัด
อาคารสินธร ทาวเวอร 3 ชั้น 15
เลขท่ี 132 ถนนวทิยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : (02) 256-7881-6 โทรสาร : (02) 689-6232

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)
อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27
เลขท่ี 193/104, 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท : (02) 661-9999 โทรสาร : (02) 661-9988

บริษทัหลักทรัพย นครหลวงไทย จํ ากัด
อาคารเพลินจิต ทาวเวอร ชั้น 8 เอ
เลขท่ี 898 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : (02) 624-8888 โทรสาร : (02) 624-8899

บริษทัหลักทรัพย ธนชาต ิจํ ากัด
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีด ีและช้ัน 14
เลขท่ี 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : (02) 217-8888 โทรสาร : (02) 216-9261

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเวอร ชั้น 4-5
เลขท่ี 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10320
โทรศพัท : (02) 207-0038 โทรสาร : (02) 207-0505

บริษัทหลักทรัพย กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 8-10
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศพัท : (02) 658-6300 โทรสาร : (02) 658-6301

บริษทัหลักทรัพย ซีมีโก จํ ากัด (มหาชน)
อาคารลิเบอรต้ีสแควร ชั้น 15-17
เลขที ่287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท : (02) 695-5000 โทรสาร : (02) 631-1708



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 3 หนาที ่5

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงือ่นไขในการจัดจ ําหนายหลักทรัพย

บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจัด
จ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชน พนักงานและกรรมการบริษัท จํ านวน
20,000,000 หุนตามจํ านวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยมขีอตกลงยอมรับประกันการจ ําหนายหุนประเภทรับ
ประกนัผลการจํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ีใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญา
แตงตัง้ผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจ ําหนายและรับประกัน

การจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนจ ํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 9,396,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชํ าระ
ภายใน 7 วนัทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจ ํานวน 19,400,000 หุน ในราคาหุนละ 21 บาท 407,400,000 บาท
หุนจ ํานวน 600,000 หุน ในราคาหุนละ 17 บาท 10,200,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) 9,396,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับ 408,204,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับตอหุน 20.41 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมค ําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 334,080 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นค ําขอรับหลักทรัพยใหเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 50,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 160,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 100,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย 9,396,000 บาท
คาพมิพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 120,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ 640,000 บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น 10,850,080 บาท
หมายเหต ุ: * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม

** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
*** คาใชจายอื่น ๆ รวมถงึ คาที่ปรึกษาทางการเงิน คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา
ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน
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5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ส ําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน (ใชใบจองซื้อหุนแบบ ก.) ไดท่ีสํ านัก

งานและสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนสามารถขอรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใช
บังคับ และหนังสือชี้ชวนสามารถขอรับไดตั้งแตวันที ่4 ธนัวาคม 2546 เปนตนไป

ส ําหรับผูมีอุปการะคุณ และนักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน (ใชใบจองซื้อหุนแบบ ก.) ไดท่ีสํ านัก

งานและสาขาของผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยใบจองซื้อ
หุนสามญัเพิม่ทุนสามารถขอรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ และหนังสือชี้ชวนสามารถขอรับไดตั้งแต
วนัที ่4 ธันวาคม 2546 เปนตนไป

ส ําหรับพนักงานและกรรมการบริษัท
สามารถตดิตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน (ใชใบจองซื้อหุนแบบ ข.) ไดท่ีสํ านัก

งานและสาขาของผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยใบจองซื้อ
หุนสามญัเพิม่ทุนสามารถขอรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ และหนังสือชี้ชวนสามารถขอรับไดตั้งแต
วนัที ่4 ธันวาคม 2546 เปนตนไป

5.6 วธีิการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ในครั้งนี้ใหแกประชาชน โดยผูจัด

การการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะไมจัดสรรหุนท่ี
เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ บริษัทในเครือของ บริษัท สิงหพาราเทค จ ํากดั (มหาชน) รวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวน
แตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด

บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 4 สวน 
คอื (1) บุคคลทั่วไป ซึง่แบงออกเปนบุคคลทั่วตามปกต ิและบุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท 
(2) นักลงทุนประเภทสถาบัน (3) ผูมีอุปการะคุณ (4) พนักงานและกรรมการบริษัท ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขาย
ใหกบับุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ

อยางไรกด็ ี ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํ านวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพ่ือทํ าใหการจองซื้อหุนคร้ังน้ีประสบความ
สํ าเร็จในการขายสูงสุด

การจดัสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย
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5.6.1 วธิจีัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
(1) การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปตามปกติ

การจดัสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปตามปกต ิ น้ันจะทํ าการจัดสรรโดยผูจัด
การการจดัจ ําหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายแตละราย โดยการ
จัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไปตามปกติจะจัดสรรใหแก ผูท่ีเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายกอน จึงจะจัดสรรใหแกบุคคล
อ่ืน ๆ ตอไป โดยจะท ําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจ ํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนให
แกบุคคลใดกไ็ด โดยจะจัดสรรหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการ
จองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลท่ัวไปตามปกติครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน กอน
ครบก ําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(2) การจดัสรรใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท
โดยบุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท สามารถขอรับ “ใบยืนยันการเขา

รับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท” ไดในงานวันนํ าเสนอขอมูลของบริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน) ในวัน
ท่ี 4 ธันวาคม 2546 ณ ศูนยประชุมสิริกติติ ์หองโลตสั ตัง้แตเวลา 10.00 น. – 12.00 น. ใบยืนยันการเขารับฟง
การนํ าเสนอขอมูลของบริษัท 1 ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุนจ ํานวน 1,000 หุนในวันจองซื้อ 
โดยใบยนืยนัการเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัทจะแจกใหกับบุคคลทั่วไปที่เขารับฟงจ ํานวน 200 ใบ ใน
ลักษณะมากอนไดกอน (First Come First Serve) ซ่ึงบุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟง 1 คนจะไดรับใบยืนยันการเขารับ
ฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท 1 ใบเทานั้น และเมื่อจบการน ําเสนอขอมูลแลวจะตองรับการประทับตราจาก
บริษทัในการเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัทดวย

ท้ังน้ีบุคคลท่ัวไปท่ีไดรับใบยืนยันการเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท และมีความ
ประสงคท่ีจะใชสิทธิพิเศษในการรับจัดสรรหุน จะตองมาทํ าการจองซื้อพรอมเอกสารตอผูจัดการการจํ าหนาย
และรับประกนัการจ ําหนายในวันจองซื้ออีกคร้ัง พรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการจองซื้อตามขอ 5.7 จึงถือวาการ
จองซ้ือน้ันสมบูรณ

อน่ึงใบยืนยันการเขารับฟงการน ําเสนอขอมูลของบริษัทมิใชใบจองซื้อ โดยจะท ําการโอน
เปล่ียนมือไมได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลท่ัวไปท่ีเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัท
ครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซือ้หุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วธีิจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนาย

และรับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะท ําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด
ในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยจะจัดสรรหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 
100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซือ้หุนกอนครบก ําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.6.3 วธิจีัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจดัสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท สิงหพาราเทค จํ ากัด 

(มหาชน) โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจ ํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนให
แกบุคคลใดกไ็ด โดยจะจัดสรรหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการ
จองซือ้หุนของผูมีอุปการะคุณครบตามจ ํานวนที่ก ําหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
ขอสงวนสิทธใินการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4 วธีิจัดสรรใหแกพนักงานและกรรมการบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานและกรรมการบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท  

สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) โดยพิจารณาจาก ต ําแหนงและอายุงาน ของพนักงานและกรรมการบริษัท โดย
จะจัดสรรหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 100 หุน และเปนจํ านวนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของ
พนักงานและกรรมการบริษัทครบตามจํ านวนที่ก ําหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
ขอสงวนสิทธใินการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วนั วธิกีารจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท สิงห พาราเทค จ ํากดั (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้ โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี
ชื่อบัญชี “บญัชจีองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)”
เลขที่บัญช ี101-0-05539-9
ธนาคาร  กรุงไทย จํ ากัด (มหาชน)
สาขา  สํ านักอยุธยา
ประเภทบัญชี  ออมทรัพย

โดยมรีายละเอียดวันและวิธีการจอง และการช ําระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้
5.7.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  

ผูจองซือ้ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลข
ประจ ําตวัประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาต)ิ สํ าเนาหนังสือรับรองบริษทั (สํ าหรับนิติ
บุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจอง
ซือ้ตัง้แตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที ่9, 11 ธันวาคม 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. 
ของวนัท่ี 12 ธันวาคม 2546
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(3) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อเต็มจ ํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ

เตม็จ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 9 ธันวาคม 
2546

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ
เตม็จ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 11 ธันวาคม 
2546

(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ
เตม็จ ํานวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การชํ าระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผู
จัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคล 
ดงักลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท 
สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)”

(4) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3)  
สงไปยังผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  
ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ในวันที่จองซื้อ ตามวันและเวลาจองซื้อที่ก ําหนด

(5) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจ ํานงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอ 
ยกเลิกการจองซือ้และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนาย
และรับประกนัการจ ําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4)

5.7.2 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการบริษัท และนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการบริษัท และนักลงทุนประเภทสถาบัน

จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน

ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อและ
ประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลข
ประจ ําตวัประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาต)ิ สํ าเนาหนังสือรับรองบริษทั (สํ าหรับนิติ
บุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดท่ีสํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที ่9,
11 ธนัวาคม 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ของวันที ่12 ธันวาคม 2546
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(3) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อเต็มจ ํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดงันี้
(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 9 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ

เตม็จ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เชค็ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 9 ธันวาคม
2546

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 11 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ
เตม็จ ํานวนท่ีจองซือ้ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เชค็ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 11 ธันวาคม
2546

(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวนัท่ี 12 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อ
เตม็จ ํานวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ท้ังน้ี การช ําระเงินคาจองซื้อเปน เชค็ หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผู
จดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจ ําหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อ
รวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)”

(4) ผูจองซื้อจะตองน ําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สง
ไปยงัผูจดัการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ในวันที่จองซื้อ ตาม
วนัและเวลาจองซื้อที่ก ําหนด

(5) ผูจองซือ้ที่ยื่นความจ ํานงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยก
เลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนาย
และรับประกนัการจ ําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) – (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีทีมี่ผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป

ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป  
ใหอยูในดลุยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย หรือการมี
ธรุกจิระหวางกนั หรือคาดวาจะเปนลูกคาอันจะกอใหเกิดประโยชนในอนาคตกับผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนตน

5.8.2 ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุน

สถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
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5.8.3 ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

5.9 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไป มีรายละเอียดังตอไปนี้

(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไป ไมไดรับการจัดสรรหุน ผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย รายท่ีเปนผูรับ
จองซือ้หุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนให
แกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุน
รายยอยทีไ่มไดรับการจัดสรรหุนครบตามจ ํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ท้ังน้ี ในกรณทีี่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14
วนั นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพน
ก ําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไร
กด็ไีมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบใุนใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไป ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ี
จองซือ้ ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับ
ประกนัการจ ําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจ ํานวนหุนท่ีจองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองใน
สวนทีไ่มไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอย
ท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจ ํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจาย
ผูจองซือ้หุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้ในกรณีที่ไม
สามารถคนืเงนิคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ิน
สุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
ค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา
14 วนัดงักลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาใน
กรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบใุนใบจองซือ้โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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(3)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไป ไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจากการถูก
ตดัสิทธกิารจองซือ้เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได ผู
จดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมา
จาก การถกูตดัสิทธกิารจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจอง
ซือ้หุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจ ําหนายและ
รับประกนัการจ ําหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

5.9.2 วธิกีารคนืเงนิคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการ
บริษัท และนักลงทุนประเภทสถาบัน มีรายละเอียดังตอไปนี้

(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการบริษัท และนักลงทุน
ประเภทสถาบัน ไมไดรับการจัดสรรหุนผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อ
หุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้ ใน
กรณทีีไ่มสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
วนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
ค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14
วนัดงักลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด
ๆ หากไดมกีารสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจอง
ซือ้โดยถกูตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สทิธเิรยีกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณ,พนักงานและกรรมการบริษัท และนักลงทุน
ประเภทสถาบัน ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ ผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัด
สรรหุนไมครบตามจ ํานวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จอง
ผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจอง
ซือ้หุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจ ํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอม
เฉพาะส่ังจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ท้ังน้ี ในกรณทีี่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14
วนั นับจากวนัส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพน
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ก ําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไร
กด็ไีมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบใุนใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณ, พนักงานและกรรมการบริษัท และนักลงทุน
ประเภทสถาบัน ไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม
สามารถเรียกเกบ็เงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได ผูจัดการการจัดจํ าหนายและ
รับประกนัการจ ําหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน
อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตาม
เชค็คาจองซือ้หุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่
อยูท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

5.10 วธีิการสงมอบหลักทรัพย
ปจจบัุน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จ ํากดั กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน
(Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ไดทันทีท่ี
ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตาง
กบักรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย จนกวาจะได
รับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดํ าเนินการในกรณี
หนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้คือ

5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทจะ
สงมอบใบหุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับตามชือ่ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไม
สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุน
ของบริษทั ไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยซึง่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทฯ จะด ําเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก” และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด
จะบนัทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษทัหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึก
ยอดบัญชจี ํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการ
จองซือ้หุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันที
ท่ีตลาดหลักทรัพยฯอนุญาตใหหุนของบริษัท ทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัท ดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรง
กบัชือ่เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิ
ฉะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนเองไวใน
บัญชขีองบริษัทผูออกหลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Scripless
System) กลาวคอื ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
กรณีน้ีบริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษทัศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จ ํากัด” และบริษทัศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดจ ํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนาม
ของผูจองซือ้หุน และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีท่ีผู
ทีไ่ดรบัการจัดสรรสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯได ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ
อนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย


