บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลั ก ทรัพ ย คื อ บริษั ท ไทยฮา จํากั ด (มหาชน) (“บริษั ท ”) มี ชื่ อ ภาษาอั งกฤษว า Thai Ha Public Company
Limited มี สํ านั ก งานตั้ งอยู ที่ 305 ถนนรั ช ดาภิ เษก (ท าพระ-ตากสิ น ) แขวงบุ ค คโล เขตธนบุ รี กรุ งเทพมหานคร 10600
โทรศัพท : 02-477-0155-7 โทรสาร : 02-477-0158 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหกับประชาชน
โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหุนที่เสนอขาย
: หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
: จํานวน 45,000,000 หุน
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายกรรมการ/พนักงาน : จํานวน 5,000,000 หุน
มูลคาที่ตราไว
: หุนละ 1.00 บาท
ราคาเสนอขาย
: 1.20 บาทตอหุน
ราคาเสนอขายตอกรรมการ/พนักงานบริษัท
: 1.20 บาทตอหุน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย
: 60 ลานบาท
ระยะเวลาขาย
: ตั้งแตเวลา 9.00 ถึง 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30
พฤศจิกายน 2548
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 25.25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ (ไมรวมการ
จัดสรรหุนสวนเกิน) และในกรณีที่มีการจัดสรรหุนสวนเกิน หุนที่เสนอขายของบริษัทในครั้งนี้จะมีจํานวนไมเกิน 55.00
ลานหุน หรือคิดเปนรอยละ 27.78 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายตอประชาชนและตอ
กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย โดยหุนที่เสนอขายสําหรับการจัดสรรหุนสวนเกินจะเปนราคาเดียวกับ
การเสนอขายหุนสามัญใหตอประชาชนและตอกรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยในครั้งนี้ (โปรดดูการ
จัดสรรหุนสวนเกินใหแกผูลงทุนตามรายละเอียดขอ 5.6. ง)
1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป/นักลงทุนสถาบัน
20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย
30,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท
เสนอขายตอกรรมการ/พนักงานบริษัทและบริษัทยอย
5,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.20 บาท
บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือนิติบุคคล ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามที่จะกลาว
ตอไป แตเปนลูกคาที่เปดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย ลูกคาดานวาณิชธนกิจ หรือผูมีอุปการคุณไมวา
ทางตรงหรือ ทางอ อ มของผู จั ด การการจัด การจํ าหน ายและรับ ประกั น การจํ าหน ายหรือ ผู จั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และบริษัทในเครือของผูจัดการการจัดการจําหนายและรับ
ประกั น การจําหน ายหรือ ผูจัด จําหน ายและรั บ ประกัน การจําหน าย ได แ ก บริ ษั ท คู ค า ผู ให คํ า
ปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนการทําธุรกิจ และผูแนะนําทางธุรกิจหลักทรัพยหรือธุรกิจที่
เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจทั้งที่ติดตอในปจจุบัน หรือเคยติดตอ โดยนักลงทุนประเภทบุคคล
ทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) - (ข)
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หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะดังตอไปนี้
นักลงทุน
ประเภทสถาบัน (ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคล หรือ
เพื่อการจัดการโครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน
ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือนิติบุคคลที่มี
กฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ญ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฎ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฏ) กองทุนรวม
(ฐ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฎ) โดยอนุโลม
หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ซึ่งทําคุณประโยชน ใหคําแนะนํา หรือใหความชวย
ผูมีอุปการคุณ
ของบริษัทและ เหลือในทางใดๆไมวาโดยตรงหรือโดยออม ตอบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย เชน
ลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา สถาบันการเงินที่ติดตอ ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูใหการสนับสนุนขอ
บริษัทยอย
มูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคาและธุรกิจ ทั้งที่ ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติด
ตอ และบุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับผูบริหารของบริษัท หรือผูที่
เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวขางตน ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งนี้
ไมรวมถึงผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของกับบริษัทตาม
ที่กําหนดในประกาศสํานักงาน ก.ล.ต. ที่ กจ. 37/2544 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัด
สรรหลักทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) ซึ่งจองซื้อ
หุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
หมายถึง กรรมการ และพนักงานของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยซึ่งจองซื้อหุน
กรรมการ/
พนักงานบริษัท ผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
และบริษัทยอย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหนักลง
ทุนในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 50,000,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัททุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษัทมีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทตอบุคคลทั่วไปในครั้งนี้กอน
ที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (”ตลาดหลักทรัพยใหม”) ในการรับหุนสามัญ
ของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย (”ตลาดหลักทรัพยใหม”)
ทั้งนี้ บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 กันยายน
2547 และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบริษัท เปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่อง
การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับที่
แกไขเพิ่มเติมดวย) ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญ
รายยอยไมนอยกวา 300 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดัง
กลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทไดจําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัท
มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอ
ไป
1.5 การจัดสรรหุนสวนเกิน
ในการเสนอขายหุนครั้งนี้ บริษัท หลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย อาจพิจารณาจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนไมเกิน 5,000,000 หุน คิดเปนจํานวนไมเกิน
รอยละ 10.00 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะ
ผู จั ด หาหุ น ส ว นเกิ น (Over-allotment Agent) จะดํ า เนิ น การยื ม หุ น จาก บริ ษั ท เชี ย ร (ประเทศไทย) จํ า กั ด จํ า นวน
5,000,000 หุน เพื่อสงมอบใหแกผูไดรับ การจัดสรรตามดุลยพินิจของบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด
(มหาชน) ในฐานะผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอยางชาในวันเดียวกันกับวันที่มีการสงมอบหุนให
แกผูจองซื้อซึ่งไดรับการจัดสรรจากหุนที่จัดจําหนาย โดยบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ใน
ฐานะผูจัดหาหุนสวนเกิน จะดําเนินการจัดหาหุนภายในระยะเวลา 27 วันนับแตวันแรกที่หุนของบริษัทเขาทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยใหม เพื่อสงคืนใหแก บริษัท เชียร (ประเทศไทย) จํากัด ภายในระยะเวลา 30 วันนับแตวันแรกที่หุน
ของบริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหม โดยวิธีการจัดหาหุนสวนเกินจะสามารถดําเนินการไดในลักษณะดัง
ตอไปนี้
ก. ซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยใหม และ/หรือ
ข. ใชสิทธิซื้อหุนจากนายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
นายวรวิท ย ตั้ งพิ รุฬ ห ธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้ งพิ รุฬ ห ธ รรมเป น จํานวนรายละ 1,250,000 หุ น คิ ดเป น
จํานวนรวมกันทั้งสิ้น 5,000,000 หุน
อยางไร ก็ตาม ระยะเวลาในการจัดหาหุ นดังกลาวอาจสิ้ นสุดกอนชวงระยะเวลา 27 วันนับแตวันแรกที่หุนของ
บริษัทเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหมก็ได หากผูจัดหาหุนสวนเกินสามารถซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยใหม ได
ครบจํานวนแลว และ/หรือใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนจากนายสมฤกษ ตั้งพิรุฬหธรรม นางสาว ปรินดา ตั้งพิรุฬหธรรม
นายวรวิทย ตั้งพิรุฬหธรรม และ นายวรวุฒิ ตั้งพิรุฬหธรรม ทั้งนี้ ในการจัดหาหุนสวนเกินเพื่อสงคืนหุนที่ยืมขางตน ผู
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จัดหาหุนสวนเกินจะตองปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจัดสรรหุน
สวนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย
2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํา
มิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกิน
กวารอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทการโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบ
หุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยัน
บริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนโอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอน
หุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุน
นั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎ
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาเสนอขายของหุนสามัญ ของบริษัทในครั้งนี้ ใชวิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอางอิงได
(Market Comparable Approach) โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไรตอหุน (Price to Earnings Ratio) และ อัตราสวนราคา
ตอมูลคาทางบัญชีตอหุน (Price to Book Value Ratio) ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 ของราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียน
ที่ประกอบธุรกิจคลายคลึงกับของบริษัท ซึ่งไดแก บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส จํากัด (มหาชน) (“TWFP”) และ บริษัท ปทุม ไรซ
มิล แอนด แกรนารี่ จํากัด (มหาชน) (“PRG”) รวมทั้งของหมวดอุตสาหกรรมเกษตร (“ARGO”)และอุตสาหกรรมอาหาร และ
หมวดอาหารและเครื่องดื่ม (“FOOD”) และทําการเปรียบเทียบกับอัตราสวนทั้งสองของบริษัท ดังตารางตอไปนี้
บริษัท
TWFP
PRG
ARGO
FOOD
P/E
12.25*
13.46
23.00
6.96
12.16
P/BV
1.11**
1.68
0.71
0.92
1.80
หมายเหตุ :
(*) เปนผลกําไรของงวด 9 เดือนป 2548 รวมกับงวดไตรมาส 4 ป 2547 หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด 198 ลานหุน
(**) เปนมูลคาทางบัญชี ณ 30 ก.ย. 2548 หักดวยเงินปนผลจากกําไรสะสมที่มีมติจายใหกับผูถือหุนเดิมจํานวน 148
ลานหุนที่หุนละ 0.15 บาท หรือ คิดเปนมูลคา 22.20 ลานบาท และ บวกดวยเงินเพิ่มทุนจากการระดมทุน 50 ลานหุนในครั้งนี้เทา
กับ 60 ลานบาท หารดวยจํานวนหุนทั้งหมด 198 ลานหุน
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมในครั้งนี้ กระทําผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ :
999/9 อาคารสํานักงาน ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
ชั้น 20-21 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ออลซีซั่นสเพลส
ชั้น 12 ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12, 15, 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-646-9999 โทรสาร 02-646-9889
บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น3 และทาวเวอร3
ชั้น 15 และ19 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 02-659-8000 โทรสาร (02) 263-2306
บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
1550 อาคารธนภูมิทาวเวอร ชั้น 4-5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท(02) 207-0038 โทรสาร (02) 207-0505
5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
ก. เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายตามที่ระบุในขอ 5.2 (ก) - (ข) เปนผูดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนเดิมของ
บริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 45,000,000 หุน (สี่สิบหาลานหุน) และเสนอขายแกกรรมการและ
พนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ตามที่ระบุไวขอ 1.1 จํานวนทั้งสิ้น 5,000,000 หุน (หาลานหุน) ตามราคาที่
ปรากฏในขอ 1.1 โดยการดําเนินการจัดจําหนายหลักทรัพยในครั้งนี้ เปนการจัดจําหนายแบบรับประกันผลการ
จําหนายหลักทรัพย (Firm Underwriting Basis) ภายใตรายละเอียดและเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย
ข. คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงิน คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับ ประกันการจําหน าย ให แกผูจัดจําหน ายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,980,000 บาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) โดยจะ
ชําระภายใน 7 วันนับจากวันปดรับการเสนอขาย
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ค. ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
หุนจํานวน 55,000,000 หุน* ในราคาหุนละ 1.20 บาท
66,000,000
หัก คาใชจายในการจัดจําหนายหลักทรัพย ประมาณ
2,567,700
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับประมาณ
63,432,300
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุนประมาณ
1.27

บาท
บาท
บาท
บาท

* รวมการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน 5 ลานหุน

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน*
คาใชจายอื่น ๆประมาณ**
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

50,000
52,800
50,000
1,980,000
97,500
9,900

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

327,500
2,567,700

บาท
บาท

หมายเหตุ : คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
** คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
*** รวมมูลคาเงินระดมทุนจากการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน 5 ลานหุนที่ราคาที่ปรากฏในขอ 1.1

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยแบบ A ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา
16.00 น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท และบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยแบบ A ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา
16.00 น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
สําหรับ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท และบริษัทยอย
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยแบบ B ไดที่บริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน) ตั้งแตวันที่
หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย วันที่ 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา
16.00 น. ณ สถานที่ทําการของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
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ทั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถดาวนโหลด (Download) รางหนังสือชี้ชวนจาก Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อ
หุนสามัญ
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิให
มีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่รวมจัดจําหนาย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจ
ควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง และผูที่เกี่ยวของ เวนแตเปนการจัดสรรหลักทรัพยที่เหลือจากการจอง
ซื้อของผูจองซื้อหลักทรัพยทั้งหมด และจะไมจัดสรรหุนใหแกบริษัทยอยของบริษัทดวย ทั้งนี้ เปนไปตามประกาศคณะ
กรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ฉบับ ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนายและการจัดสรรหลัก
ทรัพยที่ออกใหม ฉบับลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภท
สถาบัน 20,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณ ของบริษัทและบริษัท ยอ ย 30,000,000 หุ น (3) กรรมการและพนั กงานของ
บริษัทและบริษัทยอย 5,000,000 หุน อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการ
ใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียนฉบับ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544
(ก) วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป/ นักลงทุนประเภทสถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายที่จะจัดสรร
แกบุคคลใดและ/หรือในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยการจัด
สรรใหแกบุคคล จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย/นักลงทุนประเภทสถาบัน หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยว
ของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย เปนตน ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.1 ทั้งนี้ จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป/
นักลงทุนประเภทสถาบันจะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หุนและเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัด
จําหนาย และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปด
รับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
(ข) วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท ทั้งนี้จํานวนหุนที่
จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หุนและเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน โดยผูมีอุป
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การคุณจะตองจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2. (ก) ตามวิธีการ
ที่ระบุไวในขอ 5.7.2
(ค) วิธีการจัดสรรใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย อยูในดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการของบริษัท ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย ราย
ใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 2,000 หุนและเพิ่มเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน โดยกรรมการ และพนักงานของบริษัท
และบริษัทยอย จะตองจองซื้อกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2. (ก)
ตามวิธีการที่ระบุไวในขอ 5.7.3
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขา
บัญชีใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย
อยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 15 วัน นับแตสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซื้อ
(ง) วิธีการจัดสรรหุนสวนเกิน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนที่เสนอขายตามที่ระบุใวใน
ขอ 1.1 เปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 10.00 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือ คิดเปนจํานวนประมาณไม
เกิน 5,000,000 หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง การจัด
สรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแกไขเพิ่มเติม) โดยผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนายจะใชดุลยพินิจในการกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรใหแกนักลงทุนแต
ละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด สําหรับการสงมอบหุนสวนเกินใหแกผูไดรับ
การจัดสรรจะดําเนินการเหมือนการสงมอบหุนตามรายละเอียดขอ 5.10
5.7 วิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
รายละเอียดวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพยมีดังตอไปนี้
5.7.1
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 2,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณี ที่ ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาวจะตองแนบคํายินยอมของผูปก
ครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ ผูป กครองลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
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(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือ สําคัญ การจัดตั้งบริษั ท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
ผูจองซื้อ สามารถจองซื้ อไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหน ายและรับประกัน การ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) - (ข) ภายในระยะ
เวลาการจองซื้อ คือตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุน ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
29 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน การโอนเงินผานระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer
System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยใหลงวันที่
28 หรื อ วั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2548 เท า นั้ น หรื อ การโอนเงิ น ผ า นระบบการโอนอั ต โนมั ติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS)
2) หากทํ าการจองซื้ อ ในวัน ที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลั งเวลา 12.00 น. และวัน ที่ 30 พฤศจิก ายน
2548 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด การโอนเงิน หรือการโอนเงินผาน
ระบบการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ ATS) เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้ง
เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผู
ทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท ไทยฮา จํากัด
(มหาชน)”
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน
2548
ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนาย
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และรับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวน
ตามขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได
5.7.2

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 2,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน ผูจองซื้อ
จะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณี ที่ ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปก
ครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบั ตรประจําตัวประชาชนของผู ปกครองที่ ผูป กครองลงนามรับ รอง
สําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือ สําคัญ การจัดตั้งบริษั ท
หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลง
นามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติ
บุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อ สามารถจองซื้ อไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหน ายและรับประกัน การ
จําหน าย ตามที่ ร ะบุ ไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้ อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุน ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่
29 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ
โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถ
เรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยใหลงวันที่
28 หรือวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เทานั้น
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2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 พฤศจิกายน
2548 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือการโอนเงิน เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพท
ที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวน
ของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)”
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน2548
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได
5.7.3 ผูจองซื้อประเภท กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ผูจองซื้อจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 2,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 1,000 หุน ผูจองซื้อจะ
ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และ
แนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง หรือในกรณี ที่ ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวัน
ที่ 28 ถึง 30 พฤศจิกายน2548
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุน ณ วันจองซื้อ ดังนี้
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. และวันที่ 29
พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดย
ชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียก
เก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยใหลงวันที่ 28 หรือ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 เทานั้น
2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2548 หลังเวลา 12.00 น. และวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด หรือเงินโอนเทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่
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ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของ
ตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุนบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)”
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย แตละรายตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ในวันที่
28 ถึง 30 พฤศจิกายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง เวลา 16.00 น.
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได
5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป/นักลงทุน
ประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหรือผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) – (ข)
5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทและบริษัทยอย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณใหอยูในดุลย
พินิจของผูบริหารของบริษัท ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ และพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทกรรมการ และพนักงาน
ของบริษัทและบริษัทยอยใหจัดสรรตามสิทธิ ตามความเห็นชอบและการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท
ไทยฮา จํากัด (มหาชน)
5.8.4 การจัดสรรหุนสวนเกิน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายอาจจัดสรรหุนสวนเกินจํานวนที่เสนอขายตามที่ระบุใวใน
ขอ 1.1 เปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้งนี้ หรือ คิดเปนจํานวนประมาณ
ไมเกิน 5,000,000 หุน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 60/2547 เรื่อง
การจัดสรรหุนเกินกวาจํานวนที่จัดจําหนาย ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 (รวมทั้งที่มีแกไขเพิ่มเติม) โดยผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะใชดุลยพินิจในการกําหนดจํานวนหุนสวนเกินที่จะจัดสรรให
แกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด สําหรับการสงมอบหุน
สวนเกินใหแกผูไดรับการจัดสรรจะดําเนินการเหมือนการสงมอบหุนตามรายละเอียดขอ 5.10
5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรราย
นั้นๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ให
แกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุ
ไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน
หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายใน
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ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอย
ละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะ
เวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบ
จองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัด
สง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิด
ชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไม
ไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะ
เวลาการจองซื้อ
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จอง
ซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูจอง
ซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํา
การชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อ
ไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ป จ จุบั น บริษั ท ศู น ยรับ ฝากหลั กทรัพ ย (ประเทศไทย) จํากัด (Thailand Securities Depository Company Limited
หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด และเขาสู
ระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยใหมได
ทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลัก
ทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบหุน ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อ
หุนสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณีดังตอไปนี้ คือ
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(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผู
ไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 15 วัน นับจากวันปดทํา
การจองซื้ อ หุ น ในกรณี นี้ ผูไดรับ การจัดสรรจะไม ส ามารถขายหุ น ที่ ไดรับ การจัดสรรในตลาดหลักทรัพ ยแห ง
ประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือผูจองซื้อ
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุน
ของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ ข. ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวน
สิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ ข. แทน
(ค) ในกรณี ที่ผูจองซื้อหุ น ไมป ระสงคจะขอรับ ใบหุ น แตประสงคจะใช บ ริการของบริษั ท ศูนยรับ ฝากหลักทรัพ ย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่ฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลัก
ทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
ที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลัก
ทรัพยใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม
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