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สวนท่ี 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 
 ลักษณะสําคญัของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
 

ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํานวน 75,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 20.00 ของจํานวนหุนที่เรียก

ชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี ้
มูลคาที่ตราไว : 1.0 บาทตอหุน 
ราคาเสนอขายหุนละ : 3.60 บาทตอหุน 
สิทธิ ประโยชน และเง่ือนไขอ่ืน ๆ : - ไมมี - 

 
 ตลาดรองของหุนสามัญ 
 บริษัทจะดําเนินการยื่นแบบคําขอเพื่อนําหุนสามัญของบริษัท เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในกระดานหลัก
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ในกรณีที่หุนสามัญของบริษัทไมไดรับการพิจารณาใหเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษทัหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) จะดําเนินการเปนตัวกลางในการเสนอซื้อ
และเสนอขายหุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายตอผูจองซื้อหุนในครั้งนี ้ โดยผูจองซื้อหุนสามารถทําการเสนอซื้อและเสนอ
ขายหุนไดตามที่อยูดังนี ้    

บริษทัหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
1550  อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5 
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร  10320 
โทร. 207-0038  โทรสาร 207-0505 

 
2. ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย 
 หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน อยางไรก็ด ีการโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํามิได 
หากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทมีจํานวนเกินกวา
รอยละ 30 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
 
 การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเม่ือผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุช่ือผูรับโอนลงลายมือช่ือของผูโอนกับผูรับ
โอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุน
แลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอนหุนภาย
ใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอน้ัน หรือหากบริษัทเห็นวาการโอนหุนน้ันไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํา
รองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
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3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยเปนหลักทรัพยท่ี
เสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public Offering) จึงไมมีราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาวมากอน ดังนั้นใน
การกําหนดราคาขายหุนครั้งสุดทาย (Final Price) จะไดจากการทําสรุปคําสั่งจองซื้อหุน (Book Building) ซึ่งเปนการ
สอบถามปริมาณความตองการที่จะเขารวมเปนผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายในแตละระดับราคา ทั้งนี้บริษัท
จะตกลงกําหนดราคาขายสุดทาย โดยใชราคาที่มีผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายเสนอจํานวนหุนที่ตองการใน
ระดับท่ีเหมาะสม ซึ่งจะยังคงทําใหมีภาวะความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนในตลาดรองมี
เสถียรภาพ 
 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 
 - ไมมี - 
 
5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
  การเสนอขายหุนครั้งนี ้เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
 
 5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
  (ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
   บริษทัหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
   1550  อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5 
   ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  เขตราชเทว ี
   กรุงเทพมหานคร  10320 
   โทร. 207-0038  โทรสาร 207-0505 
 
  (ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษทัหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด 
   193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
    แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

โทร. 661-9999  โทรสาร 661-9988 
 

   บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
   287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17 ถนนสีลม      
    เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500           

โทร. 695-5000  โทรสาร 631-1708 
 
บริษทัหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25 ถนนสาทรใต  
เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 670-9100  โทรสาร 286-7222 
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บริษทัหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 
130-132 ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินธร ทาวเวอร 2 ถนนวทิยุ  
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร. 627-3100  โทรสาร 627-3177 
 
บริษทัหลักทรัพย ทิสโก จํากัด   
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ  
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

   โทร. 633-6999  โทรสาร 633-6500 
 
บริษทัหลักทรัพย ธนชาต ิจํากัด 
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีด ีและช้ัน 14 ถนนพญาไท  
แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
โทร. 217-8888  โทรสาร 216-9261 
 
บริษทัหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
849 อาคารวรวฒัน ชั้น 15 ถนนสีลม  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500       
โทร. 635-1700  โทรสาร 268-0921 
 
บริษทัหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

   โทร. 285-0060  โทรสาร 285-0536 
 
บริษทัหลักทรัพย บีฟท จํากัด 
25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ชั้น 22 ถนนสาทรใต  
แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทร. 677-4330  โทรสาร 677-4332 
 
บริษทัหลักทรัพย ไทยธนกจิ จํากัด 
44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 23-26 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต 
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

   โทร. 657-9000  โทรสาร 657-9300 
 
 
 
 



บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน)  แบบ 72-1 

สวนที ่3 หนาที ่4 

 5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
  (ก) เง่ือนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
   บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนาย
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนทั่วไปจํานวน 75,000,000 หุน ในราคาหุนละ3.60  บาท และตก
ลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนายประเภทรับประกันผลการจําหนายแบบแน
นอน (Firm Underwriting) โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขตามที่ไดระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย 
 
  (ข) คาตอบแทนการจัดจําหนาย 
   บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแก ผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 8,100,000 บาท  
 
 5.4 ประมาณการจํานวนเงินท่ีบริษัทไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 

จํานวนเงินคาหลักทรัพยที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี ้ 270,000,000 บาท 
หัก  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (1)   

- คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 8,100,000 บาท 
- คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท 
- คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 216,000 บาท 
- คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ 80,000 บาท 
- คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพย
จดทะเบียน 

237,500 บาท 

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น 261,316,500 บาท 
  หมายเหตุ  (1)  ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีหัก ณ ท่ีจาย 
 
 5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย 
  ผูประสงคจะจองซื้อหุนติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนของบริษัท ไดที่สํานักงานของ ผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแต
เวลา 9.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ของวันที ่12 ตุลาคม 2544 และวันท่ี 15 ตุลาคม 2544 และภายในเวลา 12.00 น. ของ
วันท่ี 16 ตุลาคม 2544 เวนวันหยุดราชการ 
 
 5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 
  การจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย (ตามที่ระบุไวในหัวขอ 5.2) โดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแก
ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมบริษัท
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ในเครือของบริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) รวมถึงผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาวทั้งหมด เวนแตเปนการ
จัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด 
 
 5.7 วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
  บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีกระแสรายวัน เพื่อรับเงินคาจองซื้อจาก
บุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
  ชื่อบัญชี  “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) 
  เลขที่บัญช ี3 1430 1789 1 
  ธนาคาร ไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) สาขา คลองหลวง” 
  ผูจองซื้อหุนตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองโดยชําระเปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารหรือคําส่ังจายเงินธนาคาร ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดในเขตกรุงเทพมหานคร โดยผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ให
ขีดครอมเฉพาะ สั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนผูโอนเงินคาจองซื้อรวมใน
สวนของตนเขา ”บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)” 
  ผูจองซื้อหุนทุกรายจะตองปฏิบัติตามวิธีการ ดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 2,500 หุน และเปนทวีคูณของ 100 หุน แตทั้งนี้ตอง
ไมเกิน 1,500,000 หุน ตอ 1 ใบจองซื้อ 

(ข) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของบริษัท (ถาม)ี และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ีมี
เลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาต)ิ หนังสือรับรองบริษทั (สําหรับนิติบุคคล) 
เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูจองซื้อ 1 ราย ใหจองซื้อได 1 ใบจองซื้อ 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน เช็ค ดราฟท ตั๋ว
แลกเงินธนาคารหรือคําสั่งจายเงินธนาคาร อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น ในกรณีที่ชําระดวยเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคาร
หรือคําส่ังจายเงินธนาคาร จะตองเปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคําสั่งจายเงินธนาคาร เพียงฉบับเดียวเต็มตาม
จํานวนเงิน และตองสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานครเทานั้น โดยใหขีดครอมสั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู เลขที่ใบจองซื้อที่ดานหลังเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงินธนาคารหรือคําสั่งจายเงินธนาคาร 
โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนผูโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวนของตนเขา ”บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท โฮม 
โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)” 

(ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อตามขอ (ข) พรอมคาจองซื้อตามขอ (ค) ไปยื่นความจํานงการจอง
ซื้อและชําระเงินไดที ่ สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่อยูในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.30 น. ของวันที ่12 ตุลาคม 2544 ถึงวันที่15 ตุลาคม 2544 และ
ภายในเวลา 12.00 น. ของวันที ่16 ตุลาคม 2544 เวนวันหยุดราชการ 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นคําจํานงในการจองซื้อและดําเนินการตามขอ (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มี
สิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) 
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

  การจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยจะจัดสรรใหกับผูจองซื้อหุนเรียงตาม
ลําดับการจองกอนหลัง (First Come First Serve) จนกวาจะครบตามจํานวนที่เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป 
 
 5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยในกรณีที่ผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย 
  การคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพยใหแกบุคคลทั่วไปในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรหลักทรัพย 
  (ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 
   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดัง
กลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ด ี ไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
 
  (ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุน 
   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซื้อหุน ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน 
 
  (ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 
   ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย จะคืนเงินคาจองซื้อหุนสําหรับการจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อโดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผู
จองซื้อไดในกําหนดเวลาดังกลาว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทําการชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน ในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืนนับจากวันพนกําหนดระยะเวลา 30 วัน จนถึง
วันที่สามารถจัดสงได อยางไรก็ด ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตาม
ที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
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 5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 
  ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”), Thailand 
Securities Depository Company Limited (“TSD”), ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อหุนในการเสนอขายครั้งนี้
ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพยและเขาสูระบบซื้อขาย
แบบไรใบหุน (Scriptless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อหุนสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาด
หลักทรัพย อนุญาตใหหุนของบริษัท เริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยได ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อที่ประสงคจะ
รับใบหุน จะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน 
  ดังนั้น ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี ้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท
ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 2 กรณี ดังตอไปน้ี 
  (ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน นาย
ทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ท่ีอยู ที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วันนับจากวันปดทําการจอง
ซื้อหุน ในกรณีน้ี ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับ
ภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว 
   
  (ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคท่ีจะขอใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจอง
ซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัดเพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัท
หลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไวและออก
หลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซื้อหุน ดังนั้น ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะ
สามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพย 
   ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะ
ตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิ
ฉะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน 
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