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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่ม
ทุนของ บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายละเอียดดังนี้
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขายประชาชน
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายตอประชาชน
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย

: จํานวน 100,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระ
แลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
: หุนละ 1.00 บาท
: หุนละ 3.50 บาท
: 350 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพย จํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.50 บาท ซึ่งมีสัดสวนการเสนอขาย เปนดังนี้
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย/
นักลงทุนประเภทสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท

:

50,000,000 หุน

:

50,000,000 หุน

ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนสามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตะลประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย หมายถึง
ก) ลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งรวมทั้งลูกคาบุคคลธรรมดาและ /
หรือนิติบุคคลที่เปนลูกคาปจจุบัน
ข) บุคคลที่ผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตองการชักชวนใหเปนลูกคาในอนาคต
ค) บุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย อาทิ ลูกคาของฝายวาณิชธนกิจ
ผูแนะนําลูกคาใหกับฝายการตลาดหรือของฝายวาณิชธนกิจ เปนตน
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามขอ 3 (5) ของประกาศคณะกรรมการกํากับหลัก
ทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เรื่องการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลัก
ทรัพย ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2543 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลัก
ทรัพยที่ กจ. 46/2545 เรื่องการยื่นและการยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที่ 6) ลงวันที่
5 พฤศจิกายน 2545 และประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2548 เรื่องการยื่นและการ
ยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2548)
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัท เพิ่มสิน สตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ เชน ลูกคา พันธมิตรทางธุรกิจ เจาหนี้การคาและเจาหนี้การเงิน บุคคลที่ใหคําแนะ
นําหรือเปนที่ปรึกษาของบริษัท ผูมีสวนรวมในการสนับสนุนการทําธุรกิจของบริษัท ทั้งที่ตดิ ตอในปจจุบัน และเคยติดตอ
เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอยเนื่องจากจํานวนหุนที่เสนอขายในครั้ง
นี้มีจํานวนจํากัดไมเพียงพอตอการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปในวงกวาง
สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 100,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัททุกประการ

1.3 ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษัทจะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งบริษัท
ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2548 ใหพิจารณารับหุน
ของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป ทั้งนี้บริษัทหลัก
ทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษทั แลวพบวา บริษัทมีคุณสมบัติ
ครบถวนตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
พ.ศ.2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งฉบับที่แกไขเพิ่มเติมดวย) ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอย ซึ่งบริษัทจะตองมีผูถือหุนสามัญรายยอยไมนอยกวา 1,000 ราย และถือหุนรวมกันไมนอยกวา รอยละ 25
ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว และผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย เมื่อบริษัทได
จําหนายหุนสามัญตอประชาชน ซึ่งทําใหบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนิน
การใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป

2.

ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย

หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัท จะกระทํามิได
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวารอย
ละ 40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอน
และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แต
จะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน
นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน
7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราช
บัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขาย โดยใชวิธี
การเทียบเคียงกับมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) และพิจารณาจากมูลคาที่เหมาะสมของ
บริษัท โดยอัตราสวนที่ใชเปรียบเทียบ คือ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนของบริษัท (Price / Earning per share) ซึ่ง
คํานวณจากนําผลกําไรสุทธิของไตรมาส 2, 3 และ 4 ป 2547 บวกกําไรสุทธิของไตรมาส 1 ป 2548 ซึ่งเทากับ 94.01 ลาน
บาท หารดวยจํานวนหุนสามัญทั้งหมด 500,000,000 หุน (Fully Diluted) ดังนั้นกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 0.19 บาทตอหุน ซึ่ง
อัตราสวนราคาหุนตอกําไรสุทธิตอหุนที่คํานวณไดเทากับ 18.62 เทา จะเห็นไดวาการกําหนดราคาเสนอขายโดยวิธีอัตราสวน
ราคาตอกําไรสุทธิตอหุนเปนอัตราที่สูง เนื่องจากเปนผลการดําเนินงานที่นํารายไดจากการจําหนายหลังคาเหล็กเคลือบสีและ
ผนังเหล็กเคลือบสีมารวมเพียงไตรมาสเดียว ทําใหไมอาจสะทอนผลการดําเนินงานที่แทจริงของบริษัท ซึ่งอัตราสวนราคาหุน
ตอกําไรสุทธิตอหุนที่คํานวณไดของราคาหลักทรัพยในหมวดวัสดุกอสรางและเครื่องตกแตงในชวงไตรมาส 2 ป 2547 ถึงไตร
มาส 1 ป 2548 มีคาเทากับ 9.42 เทา ทั้งนี้อัตราสวนราคาตอกําไรดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงานในอดีตและ
ไมไดพิจารณาถึงผลการดําเนินงานในอนาคต และการเพิ่มกําลังการผลิต รวมทั้งการออกผลิตภัณฑใหมของ
บริษัท ซึ่งเปนปจจัยสําคัญปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี -

5

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
สํานักงานใหญ อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 8-9, 15-17, 20-21
เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร. 0-2631-1708
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 87/2 อาคารซีอารซีทาวเวอร ชั้น 18,38,39 ออลซีซั่นสเพลส
ถนนวิทยุ แขวงลุมพีนี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-266648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 20-21
ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2646-1100
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 9,12,15,17-18 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 999/9 อาคารดิออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด ชั้น 9
ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899
บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ชั้น 1
ถนนสาธรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0620
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูเลขที่ 849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2268-0999 โทรสาร 0-2635-1615

5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
(ก) เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ผูจัดจําหนายและประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนจํานวน 100,000,000 หุน ตามราคาที่
ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนายภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
(ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 336,020,000 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย
(ค) จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 3.50 บาท
350,000,000 บาท
13,980,000 บาท
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับประมาณ
336,020,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน ประมาณ
3.36 บาท
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5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาธรรมเนียมแรกเขาของการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*
คาใชจายอื่น ๆ** โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
หมายเหตุ :

50,000
280,000
250,000
10,500,000
100,000
50,000
250,000
2,500,000
13,980,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
* ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
**คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สําหรับผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย / นักลงทุนประเภทสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญ เพิ่มทุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวน
สามารถรับไดตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548 เวลา 16.00 น. เปนตนไป
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุ นสามัญ เพิ่มทุน ไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน สามารถรับไดตั้งแตวันที่หนังสือ
ชี้ชวนมีผลใชบั งคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย และสําหรับหนังสือชี้ชวนสามารถรับไดตั้งแตวันที่ 28 มิถุนายน 2548
เวลา 16.00 น.

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิใหมี
การจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัทตนเอง
และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อน
ไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลัก
ทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหมเวนแตเปนกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผูบริหารตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะ
กรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน โดยไดเปดเผยการจัดสรรดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลและหนังสือชี้ชวนแลว
และการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ (1) ผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัด
จําหนายหรือผูจัดจําหนาย/นักลงทุนประเภทสถาบัน จํานวน 50,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน
50,000,000 หุน ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับ เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของตลาดหลักทรัพยแหง ประเทศไทย
5.6.1 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย/นักลงทุนประเภท
สถาบัน
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกผมู ีอุปการคุณของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย/นักลงทุนประเภท
สถาบันนั้น จะทําการจัดสรรโดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายแตละราย โดยการจัดสรรใหแกบุคคล จะจัดสรรแก ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับ ประกัน การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน การจําหนายกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่น ๆ ตอไป
สําหรับการจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบัน นั้น ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน หากยอด
จองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณ ของผูจัดการการจัดจําหนายหรือผูจัดจําหนาย/นักลงทุนประเภทสถาบัน/นักลงทุนประเภท
สถาบันครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัท อยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ บริษัท เพิ่มสิน
สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 1,000 หุนและเปนจํานวน
ทวีคูณของ 100 หุน
บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีให
แกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบ
หุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 15 วัน นับแตสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชื่อบัญชี "บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)”
ประเภทบัญชี กระแสรายวัน เลขที่ 043-1-09322-7
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา ถนนสุขสวัสดิ์
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคล
ผูจองซื้อประเภทบุคคลจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ
กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปน
นิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี)
และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชา
ชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผู
เยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอม
รับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบคุ คลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแต
เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผานรายการ
โอนอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer system หรื อ ATS) เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร เช็ ค (หรื อ ที่ เรี ย กว า “เช็ ค
ธนาคาร”) หรือ ดรา ฟท เพี ย งฉบั บ เดี ย ว และต อ งสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ในเขต
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็ค ใหลงวันที่วันเดียวกันกับวันจองซื้อหุน และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไม
เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2548
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเป นเงินสด เงิน โอน เงินโอนผานรายการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer system
หรือ ATS)เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา
“บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)”
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตามสถานที่ที่ได
ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 4
กรกฎาคม 2548
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (ก)–(ง) ได
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน
ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ
กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอน
วันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญ
ของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลว
แตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผานรายการ
โอนอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer system หรื อ ATS) เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร เช็ ค (หรื อ ที่ เรี ย กว า “เช็ ค
ธนาคาร”) หรือ ดร า ฟท เพี ย งฉบั บ เดี ย ว และต อ งสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็ค ใหลงวันที่วันเดียวกันกับวันจองซื้อหุน และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไม
เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2548
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่
จองซื้อ โดยชําระเป นเงินสด เงิน โอน เงินโอนผานรายการโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer system
หรือ ATS)เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและ
เบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา
“บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)”
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวใน
ขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 4 กรกฎาคม
2548
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได
5.7.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนสําหรับผูมีอุปการคุณ และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน
ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญ
ของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย :สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา
ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชา
ชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และสําเนาทะเบียนบานที่ผู
เยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ :สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย :สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย
ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติ
บุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
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แนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 – 30
มิถุนายน 2548 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
ค.1 หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อจะ
ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผานรายการ
โอนอั ต โนมั ติ (Automatic Transfer system หรื อ ATS) เช็ ค หรื อ แคชเชี ย ร เช็ ค (หรื อ ที่ เรี ย กว า “เช็ ค
ธนาคาร”) หรือ ดรา ฟท เพี ย งฉบั บ เดี ย ว และต อ งสามารถเรีย กเก็ บ เงิน ได จ ากสํ า นั ก หั ก บั ญ ชี ในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 1 วันทําการ โดยหากชําระเปนเช็ค ใหลงวันที่วันเดียวกันกับวันจองซื้อหุน และ
หากชําระเปนแคชเชียรเช็คหรือดราฟท ใหลงวันที่ภายหลังวันที่หนังสือชี้ชวนฉบับนี้มีผลบังคับใช แตไม
เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2548
ค.2 หากทําการจองซื้อในวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนผานรายการโอนอัตโนมัติ (Automatic
Transfer system หรือ ATS)เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดัง
กลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส
จํากัด (มหาชน)”
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2548 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2548
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและ
ขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคล
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคล ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ซึ่งดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะ
พิจารณาจากปจจัยอันไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
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5.8.2 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตาม
ที่ระบุไวในขอ 5.2
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูใน
ดุลยพินจิ ของผูบริหารของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคล/นักลงทุนประเภทสถาบัน มีรายละเอียดดัง
ตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผู
รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่
จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคา
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืน
เงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และ
ผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการ
จองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็ค
ดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผู
รับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อ
ใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผู
จองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ
หุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
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7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอ
ไป
5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร
หุนนั้น จะทําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ
ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
สั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแก
ผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ย
ในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตอง
แลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคา
เสียหายใด ๆ อีกตอไป
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซื้อหุน ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
ตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับ
การจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ใน
กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะ
เวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อ
หุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคา
จองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่
จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถ
ขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะได
รับใบหุน
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดําเนินการในกรณี
หนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะสง
มอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อ
ที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยฯ
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจอง
ซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และ
ออกหลักฐานการฝากให แกผูจองซื้อภายใน 7 วัน ทําการนับ จากวัน ป ดการจองซื้อหุ น ในกรณี นี้ ผูที่ไดรับ การจัด สรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการ
ซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยฯ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนิน
การออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลัก
ทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถ
ขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพยฯ

สวนที่ 3 หนา 14

