บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย คือ บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) มีชื่อเปนภาษาอังกฤษวา Steel Intertech Public
Company Limited ที่ตั้งสํานักงานใหญเลขที่ 8 หมู 15 ซอยกิ่งแกว 11 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี จังหวัด
สมุทรปราการ 10540 ประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญของบริษัท โดยมีรายละเอียดการเสนอขายหลักทรัพยดังนี้
1.1

ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย
:
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
:
มูลคาที่ตราไว
:
ราคาเสนอขาย
:
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย :
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ
:
สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น

1.2

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
15,000,000 หุน
1.00 บาทตอหุน
2.90 บาทตอหุน
43,500,000 บาท
30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายใน
ครั้งนี้
: หุนสามัญของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใน
ครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ
บริษัททุกประการ

สัดสวนการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)จํานวน 15,000,000 หุน มีสัดสวนใน
การเสนอขายหุนสามัญ ดังนี้
1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
10,500,000 หุน
2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
4,500,000 หุน
3) ในกรณีที่ บุ ค คลทั่วไปและผูมี อุป การคุ ณ ของบริ ษัท จองซื้ อ หุนสามั ญ เพิ่ม ทุ น ไมค รบตามสัด สวนที่
กําหนดไวขางตน สวนที่เกินความตองการซื้อจะทําการเสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภทเพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จใน
การขายสูงสุดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ 5.6
อนึ่ง การจัดสรรหุนในครั้งนี้ไมรวมถึงการจัดสรรตอประชาชนรายยอย เนื่องจากความตองการซื้อจากนักลงทุนทั้ง
สามประเภทดังกลาวขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรร
ตอประชาชนรายยอย
“บุคคลทั่วไป” หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งไมใชนักลงทุนสถาบันตามคําจํากัดความที่
ระบุไวขางลาง แตมีความสัมพันธทางธุรกิจหรือผูมีอุปการคุณ ไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย บริษัทใหญ บริษัทยอย
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บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับ
บุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ทั้งที่ติดตอในปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ ซึ่งจองซื้อหุนสามัญผาน
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับบุคคลตามขอ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใด ในจํานวนมากนอยเทาใด หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใด จะพิจารณาตามขนาดของผลประโยชนที่ไดรับ เคยไดรับ หรือคาดวาจะไดรับตอบริษัท บริษัทใหญ
บริษัทยอย บริษัทรวมและบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนตอผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาว
ขางตน
“ผูมีอุปการคุณ” หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธทางธุรกิจอันดีตอบริษัท สตีล
อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)ผูที่ทําคุณประโยชน ใหความชวยเหลือ แนะนําลูกคา ใหคําแนะนําไมวาทางตรงหรือ
ทางออมแกบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมีอํานาจ
ควบคุม หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน รวมถึงเจาหนี้สถาบันการเงิน เจาหนี้ ผูมีความสัมพันธทาง
การคา ผูใหการสนับสนุนทางธุรกิจและการคา ที่ติดตอในอดีต ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะติดตอ ซึ่งจะจองซื้อ
หุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้จะไมจัดสรรใหกับ
บุคคลตามขอ 5.6.1 และขอ 5.6.3 และจะจัดสรรตามดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
“นักลงทุนสถาบัน” หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะ ดังนี้
1) ธนาคารพาณิชย
2) บริษัทเงินทุน
3) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และ ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
4) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
5) บริษัทประกันภัย
6) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (9)
7) ธนาคารแหงประเทศไทย
8) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
9) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
10) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
11) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
12) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
13) กองทุนรวม
14) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอย
ลานบาทขึ้นไป
15) นิติบุคคลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (1) ถึง (14) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวนหุน
ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
16) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (1) ถึง (15) โดยอนุโลม
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หนังสือชี้ชวน

ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลทั่วไปใน
ครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ (“ตลาดหลักทรัพย”) ในการรับหุน
สามัญของบริ ษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัท ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาด
หลักทรัพยเอ็มเอไอเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และบริษัท
โกลเบล็ก แอ็ดไวเซอรี่ จํากัดในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดี
แลวเห็นวา บริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตาม ขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือ หุนรายยอย และเมื่อบริษัท ไดจําหนายหุนตอประชาชนซึ่ งทําใหบริษัทมี คุณสมบัติ
ครบถวนตามเกณฑการกระจายหุนรายยอยแลว บริษัทจะดําเนินการใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
ตอไป

2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนนั้น
เปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้ จะกําหนดราคาเสนอขายโดยวิธีการ
เทียบเคียงกับมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparative Approach) กับราคาหลักทรัพยของบริษัท
ทั้งนี้ การประเมินมูลคาใชวิธีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) ของหลักทรัพยในหมวดวัสดุ
กอสรางในป 2548 ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2548 ถึงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2548 ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 8.41 เทา มาเปนคา
เทียบเคียงกับมูลคากําไรตอหุนของบริษัท โดยบริษัทคํานวณมูลคากําไรตอหุนของป 2547 ไดเทากับ 0.38 บาทตอหุน ซึ่ง
คํานวณจากกําไรสุท ธิในป 2547 หารดวยจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลั งการเสนอขายในครั้งนี้ (Fully
Diluted) จํานวน 50 ลานหุน โดยกําหนดราคาเสนอขายเทากับ 2.90 บาทตอหุน ซึ่งคิดเปนอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอ
หุนของป 2547 เทากับ 7.58 เทา คิดเปนอัตราสวนลดจากคาเฉลี่ยของอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนของหลักทรัพยใน
หมวดวัสดุกอสรางของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเทากับรอยละ 9.92

4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย
5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 12
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5955
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด
เลขที่ 87/2 อาคารซีอารซี ทาวเออร ชั้น 18, 38-39
ออลซีซั่นสเพลส ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ10330
โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 8-9, 15-17, 20-21
287 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5150
(“ผูจัดจําหนายหลักทรัพย” ในที่นี้และที่จะกลาวถึงตอไป ใหหมายความถึง “ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย”)

5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายตอบุคคลทั่วไปรวมทั้งสิ้น
15,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.90 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการ
จําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,305,000 บาท (ไม
รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการเสนอขาย
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5.3.3 จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกบุคคลทั่วไป
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับจากการขายใหแกผูมี
อุปการคุณของบริษัท
รวมจํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หัก ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน
หมายเหตุ : * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
5.4

หนังสือชี้ชวน

30,450,000 บาท
13,050,000 บาท
43,500,000 บาท
3,554,800 บาท
39,945,200 บาท
2.69 บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นคําขอใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาธรรมเนียมแรกเขาสําหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
คาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมที่ปรึกษา (ที่ปรึกษาทางการเงิน กฎหมายและบัญชี)
คาใชจายในการจัดทําหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน
รวมคาใชจายทั้งสิ้นในการเสนอขายหลักทรัพย
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม
** ไมรวมคาธรรมเนียมรายปในการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

50,000* บาท
34,800* บาท
25,000* บาท
50,000** บาท
1,305,000* บาท
2,000,000* บาท
90,000 บาท
3,554,800 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) สามารถติดตอ
ขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนของบริษัทไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย คือวันที่ 9 ธันวาคม 2548 ระหวางเวลา 9.00 น.
ถึง 16.00 น.
ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัท สามารถทําการดาวนโหลด (Download) หนังสือ
ชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th ซึ่งมีขอมูลไม
แตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ ยื่นตอสํานั กงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย และตลาดหลักทรัพย เพื่อศึกษา
รายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ได
5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายใหแกบุคคล
ทั่วไปในครั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร
ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมบริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว และจะ
ไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย
สวนที่ 3 หนา 5

บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
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ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลที่บริษัทถูกหามมิใหจัดสรรหุน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 37/2544 เรื่องการจอง การจัดจําหนาย
และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการ
จัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษัท สตีล อิ นเตอรเ ทค จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจั ด สรรหุนในครั้งนี้ โดยแบ ง
ออกเปน 3 สวน คือ (1) เสนอขายตอบุคคลทั่วไป จํานวน 10,500,000 หุน และ (2) เสนอขายตอผูมีอุปการคุณ
จํานวน 4,500,000 หุน (3) ในกรณีที่บุคคลทั่วไปและผูมีอุปการคุณของบริษัทจองซื้อหุนสามัญไมครบตาม
สัดสวนที่กําหนดไวขางตน สวนที่ เกิดความตองการซื้อจะทําการเสนอขายตอ นักลงทุนสถาบั น อยางไรก็ดี
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวน
หุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตาม
ขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ เรื่อง การรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้งที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการของบริษัท สตีล
อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)โดยจะทําการจัดสรรใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมีอุปการคุณของบริษัทครบ
ตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
สามัญของผูมีอุปการคุณของบริษัทกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามขอ 5.2.1
ทั้งนี้ หุนสวนที่เหลือจากความตองการของบุคคลตามขอ 5.6.1 5.6.2 และ 5.6.3 ใหจัดสรรตาม
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
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5.7 วันและวิธีการจองและชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย สาขาถนนกิ่งแกว
(ออนนุช) สําหรับผูจองซื้อหุน โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด
(มหาชน)” หรือ “STEEL INTERTECH Plc. for Share Subscription” บัญชีเลขที่ 347-2-344355 สําหรับรับเงินคา
จองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้
ผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)
สามารถจองซื้อไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2548 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. และจะตอง
จองซื้อหุนขั้นต่ําเปนจํานวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน (สําหรับผูจองซื้อที่มิใชนักลงทุนสถาบัน สามารถ
จองซื้อไดสูงสุดรายละไมเกิน 200,000 หุน) โดยผูจองซื้อหุนจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(1) ผูจองซื้อ 1 ราย สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทานั้น โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อ
ในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราบริษัท (ถามี)
และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบุคคล) โดย
ลงนามรับรองสําเนาโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลและประทับตราบริษัท (ถามี) และถาย
สําเนาบัตรประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนาม พรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/มารดา)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง ซึ่งลงนามรับรองสําเนาถูกตองและสําเนาทะเบียน
บานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูปกครอง
(2)

ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 8 ธันวาคม 2548 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ
(Automatic Transfer System หรือ ATS) เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ได ภ ายใน 1 วั น ทํ า การ โดยหากชํ า ระเป น เช็ ค แคชเชี ย ร เ ช็ ค หรื อ ดร า ฟให ล งวั น ที่ 8
ธันวาคม 2548
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 8 ธันวาคม 2548 เวลา 12.01 – 16.00 น. หรือวันที่ 9 ธันวาคม
2548 เวลา 9.00 – 16.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ
โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํา
การโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด
(มหาชน)” หรือ “STEEL INTERTECH Plc. for Share Subscription”
ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7 (1) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ 5.7 (2) สงไปยัง
สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 8
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และ 9 ธันวาคม 2548 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่รับจองจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจอง
ซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ
(3)

5.8

ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อหุนและดําเนินการตามขอ (3) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความ และดําเนินการไมครบถวนตามขอ (1) – (3)

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลยพินิจของผูจัดจําหนายจะพิจารณาจากปจจัย
ไดแก ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยหรือการมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดาน
วาณิชธนกิจ หรือดานอื่น ๆ กับผูจัดจําหนายหลักทรัพย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยู
ในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
5.8.3 สําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2.1

5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหุนสามัญ
5.9.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบ
จองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดใน
กําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตอง
ชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 14 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี
ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไม
มีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเงินคาจองชื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบ
ตามจํานวนหุนที่จองซื้อ โดยสั่งจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ
และจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 14 วันนับจาก
วันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดจําหนาย
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หลักทรัพยรายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อ
หุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันพนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หาก
ไดมีการสงเช็คเงินคาจองซื้อหุนคืนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.9.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน เนื่องจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ และ/หรือ ธนาคารไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อดังกลาว โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็ค
ฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วันนับจากวันปดการจอง
ซื้อ
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปน
นายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้
เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของ
บริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อ
จะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณีหนึ่งในสาม
กรณี ดังนี้
5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณี นี้ บริ ษั ท จะดํ า เนิ น การนํ า หุ น สามั ญ ที่ ไ ด รั บ จั ด สรรฝากไว กั บ “บริ ษั ท ศู น ย รั บ ฝากหลั ก ทรั พ ย
(ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุน
สามัญที่ผูจองซื้อฝากไวภายใน 7 วันทําการนับแตวันเปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
สามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็มเอไอ
5.10.2 ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผู
จองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกหมายเลข 600 เพื่อขาพเจา
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับ
ฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
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บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขาย
ได ใ นตลาดหลั ก ทรั พ ย และหากผู จ องซื้ อ ต อ งการถอนหุ น สามั ญ ออกจากบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ผู อ อก
หลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียม
การถอนหุนสามัญตามที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด
5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแ กผูที่ไดรั บ การจัดสรรทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 15 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจอง
ซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะ
ไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทไดเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10.1 ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวน
สิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.3 แทน
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