
บริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)         แบบแสดงรายการขอมูล

สวนท่ี 3  หนา 1

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย :  หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)
จ ํานวนท่ีเสนอขาย :  เสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 30,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 30.00

   ของจ ํานวนหุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี
มลูคาท่ีตราไว :  5.00 บาทตอหุน
ราคาท่ีเสนอขาย :  6.25 บาทตอหุน
สิทธิ ประโยชนและเงื่อนไขอ่ืน :  -ไมมี-

ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษทั นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) ไดยื่นคํ าขอและเอกสารประกอบการยื่นคํ าขอใหรับหุนสามัญ เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2544  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยก ําลังอยูในระหวางการพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน  โดยบริษัทจะดํ าเนินการ
เสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในคร้ังน้ี หลังจากท่ีไดรับทราบผลการพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยแลว

2. ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามญัของบริษัทสามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด  อยางไรก็ดี การโอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํ า
ไมได หากวาการโอนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยในบริษัท มีจํ านวนเกิน
กวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท

3. ทีม่าของราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท นวลิสซิง่ จ ํากดั (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะกํ าหนดราคาเสนอขายโดยวิธีการเปรียบ
เทียบมลูคาราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงได (Market Comparable) เพ่ือใหสามารถกํ าหนดราคาเสนอขายไดอยาง
เหมาะสม โดยราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี มีอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (Price per Book Value) ท่ีใกลเคียง
กับคาเฉล่ียราคาตอมูลคาทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนท่ีประกอบธุรกิจคลายคลึงกับบริษัท ในเดือน 
พฤศจิกายน 2544

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี กระทํ าผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

(ก) ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษทัหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : อาคารธนิยะพลาซา ชั้น 10-11

เลขท่ี 52 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาญาดา

หองคาหลักทรัพยอาคารญาดา ชั้น 3 ถนนสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศพัท 0-2231-2700 โทรสาร 0-2231-2240

2) สาขาพาหุรัด
125 อาคารดโิอลดสยามพลาซา  ชั้น 3 ถนนพาหุรัด แขวงบูรพาภิรมย เขตพระนคร
กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2225-0242 โทรสาร 0-2225-0523

3) สาขาลาดพราว
1693 เซน็ทรัลพลาซา ลาดพราว ชั้น 9 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท 0-2541-1411 โทรสาร 0-2541-1108

4) สาขาเอ็มโพเรียม
622 อาคารดเิอ็มโพเรียม ทาวเวอร ชั้น 14  ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ  โทรศัพท 0-2664-9800 โทรสาร 0-2664-9811

5) สาขาทาพระ
99 อาคารสํ านักงาน เดอะมอลล ทาพระ ชั้น 14 ถนนรัชดาภิเษก ทาพระ  แขวงบุคคโล เขต
ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท 0-2876-6500-9 โทรสาร 0-2876-6531

6) สาขางามวงศวาน
30/39-50 เดอะมอลล  งามวงศวาน ชั้น 4 ถนนงามวงศวาน อํ าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
11000 โทรศพัท 0-2550-0577 โทรสาร 0-2500-0566
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7) สาขาศรีนครินทร
1145 หมู 5 อาคารเอกไพลิน ศรีนครินทร ชั้น 3 ถนนศรีนครินทร สํ าโรงเหนือ อํ าเภอเมือง
จงัหวดัสมทุรปราการ โทรศัพท 0-2758-7003 โทรสาร 0-2758-7248

8) สาขาจังหวัดสมุทรสาคร
อาคารชัน้ท่ี 2 เลขท่ี 930/13 ก. ถนนเอกชัย ตํ าบลมหาชัย อํ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
74000 โทรศพัท 0-3481-1377 โทรสาร 0-3481-1383

9) สาขาจังหวัดนครราชสีมา
154/1 อาคารราขสีมาเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนมนัส ตํ าบลในเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
โทรศพัท 0-4426-9400 โทรสาร 0-4426-9410

10) สาขาเชียงใหม
244 ชัน้ 2,3 อาคารเชียงใหมกอลฟไดรวิ่งเรนจ ถนนวัวลาย ตํ าบลหายยา อํ าเภอเมือง
จงัหวดัเชยีงใหม โทรศัพท 0-5328-4000 โทรสาร 0-5328-4019

11) สาขาภูเก็ต
22/39-40 อาคารวานิช พลาซา ถนนหลวงพอ  อํ าเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
โทรศพัท 0-7635-5730-6 โทรสาร 0-7635-5737

12) สาขาหาดใหญ
1-3-5 ถนนจตุิอุทิศ 3 อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
โทรศพัท 0-7437-6400-6 โทรสาร 0-7434-6407

13) สาขาจันทบุรี
ชัน้ 2 ธนาคารนครหลวงไทย สาขาจันทบุรี 203 ถนนขวาง ตํ าบลตลาด อํ าเภอเมือง จังหวัด
จนัทบุรี 22000 โทรศัพท 0-3934-6626-30 โทรสาร 0-3934-6631

14) สาขาสุรินทร
เลขท่ี 4/1 ถนนศิริรัฐ ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมืองสุรินทร จังหวัดสุรินทร 32000
โทรศพัท 0-4451-9370 โทรสาร 0-4451-9476

15) สาขาอุบลราชธานี
เลขท่ี 204-206 ถนนอุปราช ตํ าบลในเมือง อํ าเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
34000 โทรศพัท 0-4526-5631 โทรสาร 0-4526-5639
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16) สาขาลํ าปาง
เลขท่ี 48/11-12 ถนนมนตรี ตํ าบลสบตุย อํ าเภอเมือง จังหวัดลํ าปาง 52100
โทรศพัท 0-5431-9211

17) สาขาสุราษฎรธานี
216/3 หมู 4 ถนนชนเกษม ตํ าบลมะขามเตี้ย อํ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 84000
โทรศพัท 0-7720-5460-74 โทรสาร 0-7720-5475

บริษทัหลักทรัพย หยวนตา (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : 540 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน

กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6382

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาปนเกลา

7/222 หองเลขท่ี 302 ชั้น 3 อาคารสํ านักงานเซ็นทรัลปนเกลา ถนนบรมราชชนนี
แขวงอรุณอัมรินทร เขตบางกอกนอย กรุงเทพฯ 10700
โทรศพัท 0-2884-9847

2) สาขาซีคอนสแควร
304 หมูท่ี 6 หองเลขท่ี 1008 ชั้น 1 อาคารศูนยการคาซีคอนแสควร ถนนศรีนครินทร
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10260
โทรศพัท 0-2721-9945

3) สาขาอโศก
159 อาคารเสรมิมิตร ชั้นท่ี 25  ชอยสุขุมวิท 21 ถนนอโศก เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศพัท 0-2665-7000

4) สาขาเยาวราช
215 อาคารแกรนดไชนา ชั้น 4 ถนนเยาวราช เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100
โทรศพัท 0-2622-9412

5) สาขาหลักส่ี
333/94 อาคารหลักส่ีพลาซา ชั้น 8 ถนนแจงวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี
กรุงเทพฯ 10210 โทรศัพท 0-2990-6900
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6) สาขาบางแค
275 หมูท่ี 1 เดอะมอลลบางแค ชั้น 8 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค
กรุงเทพฯ 10160 โทรศัพท 0-2804-4235

7) สาขาชลบุรี
44 ถนนวชริปราการ ตํ าบลปลาสรอย อํ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท 0-3827-4533

8) สาขาเชียงใหม
201/3 หองเลขท่ี 1-3 ถนนมหิดล ตํ าบลหายยา อํ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50000
โทรศพัท 0-5328-4138

9) สาขาระยอง
180/1-2 อาคารสามพันธ ชั้น 2 ถนนสุขุมวิท ตํ าบลเชิงเนิน อํ าเภอเมือง
จงัหวดัระยอง 21000  โทรศัพท 0-3886-2022

10) สาขาหาดใหญ
29 ชัน้ 6 ยนิูตท่ี 604 อาคารลีการเดนส พลาซา ถนนประชาธิปตย ตํ าบลหหาดใหญ
อํ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90000 โทรศัพท 0-7424-7199

11) สาขาโคราช
154/1 อาคาราชสีมาเซ็นเตอร ชั้น 3 ถนนมนัส ตํ าบลในเมือง อํ าเภอในเมือง จังหวัด
นครราชสีมา 30000 โทรศัพท 0-4426-9501

(ข) ผูจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน)
175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ชั้น 3
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศพัท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900
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บริษทัหลกัทรัพย ธนชาติ จํ ากัด (มหาชน)
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 4-5
ชัน้ 18 โซนซีดี และชั้น 14
ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศพัท 0-2217-8888  โทรสาร 0-2216-9261

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2638-0300  โทรสาร 0-2638-0301

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 23 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2231-1111  โทรสาร 0-2231-1505

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้  จํ ากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซติี้ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศพัท 0-2670-9100  โทรสาร 0-2286-7222

บริษทัหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2231-3777  โทรสาร  0-2266-6969

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4 � 5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10310
โทรศพัท 0-2207-0038  โทรสาร 0-2207-0505

บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํ ากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 4
ถนนเพลินจิต กรุงเทพ 10330
โทรศพัท 0-2659-7000  โทรสาร 0-2659-7399
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บริษัทหลักทรัพย พฒันสนิ จํ ากัด (มหาชน)
21/3 อาคารไทยวาทาวเวอร ชั้น 1
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
โทรศพัท 0-2285-0060  โทรสาร 0-2285-0536

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด
48/8 ชั้น 5 อาคารทิสโกทาวเวอร
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2633-6999  โทรสาร 0-2633-6500

บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 14 � 15
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศพัท 0-2657-7000  โทรสาร 0-2657-777

บริษทัหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตีส้แควร ชั้น 15 �17
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708

บริษทัหลักทรัพย อินเทล วิชั่น จํ ากัด
540 อาคารเมอรคิวร่ี ชั้น 17
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศพัท 0-2658-5800  โทรสาร 0-658-5799

บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด
130 -132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 3
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศพัท 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2306

บริษัทหลักทรัพย ฟลลปิ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ 10500
โทรศพัท 0-2635-1700  โทรสาร 0-2268-0921
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5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

เงือ่นไขการจัดจํ าหนายหุน
บริษทั นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุในขอ 5.2 เปนผู

ด ําเนินการจ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซึ่งจะเสนอขายแกประชาชนท่ัวไปจํ านวน 30,000,000 หุน
(สามสิบลานหุน) ในราคาหุนละ 6.25 บาท  โดยผูจดัจํ าหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุน
ประเภทรับประกันผลการจํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ท้ังน้ีเพ่ือใหเปนไปตามเงื่อนไขท่ีระบุไวใน
หนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

คาตอบแทนการจัดจํ าหนาย
บริษทั นวลิสซิง่ จ ํากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจํ าหนายใหแกผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตาม

ท่ีระบุในขอ 5.2  รวมเปนเงินท้ังส้ิน 5,625,000 บาท * (หาลานหกแสนสองหมื่นหาพันบาท) โดยจะชํ าระใหภายใน
7 วนันับจากวันปดรับการจองซื้อหุน

ประมาณการจ ํานวนเงินท่ีบริษัทจะไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับจากการขายหุนคร้ังน้ี 187,500,000 บาท
หัก  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 8,225,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ 179,275,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนสุทธิท่ีบริษัทจะไดรับตอหุน 5.98 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมในการยื่นคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนท่ีออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 150,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนียมท่ีปรึกษาทางการเงิน 1,700,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 5,625,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน คาประชาสัมพันธ โดยประมาณ 100,000 บาท
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 50,000 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาสํ าหรับการเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 250,000 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ 50,000 บาท
           รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 8,225,000 บาท

หมายเหตุ  :  * ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย
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5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ประชาชนท่ัวไปสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวน และใบจองซื้อหลักทรัพย ไดท่ีสํ านักงานของผูจัด

จ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8.30น. - 16.30น. ของวันท่ี 14 และ 17 - 18 ธันวาคม 2544

5.6 วธิีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจดัการการจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย (ตามท่ี

ระบุไวในขอ 5.2) จะดํ าเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม
บริษทัใหญ และบริษัทยอยของบริษัทตนเอง  ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใหญ
และบริษทัยอยของบริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)  รวมถึงผูท่ีเกี่ยวของของบุคคลดังกลาวท้ังหมด  เวนแตเปนจัด
สรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนท้ังหมด

ผูจองซื้อจะตองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 1,500,000 หุน
โดยการจดัสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย (ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2) โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแก
บุคคลใดจ ํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได  และหากยอดการจองซื้อหุน
ของผูจองซือ้ครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว  ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนาย
และรับประกนัการจํ าหนาย จะขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (�ศูนยรับฝากหลักทรัพย�) จะสงใบยืนยันการนํ าหุนเขา
บัญชใีหแกผูจองซื้อหุนท่ีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
และจะจดัสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ

5.7 วธิกีารจองและการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ผูจองซือ้หุนทุกรายจะตองปฏิบัติการตามวิธีการ  ดังตอไปน้ี
(ก) ผูจองซือ้ 1 ราย สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทาน้ัน โดยผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อใน

ใบจองซือ้ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี)
และแนบสํ าเนาบัตรประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนา
หนังสือเดนิทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) โดยท่ีเอกสารทุก
อยางตองลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค
หรือ ดราฟท อยางไรอยางหน่ึงเทาน้ัน  ในกรณีท่ีชํ าระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะตอง
เปนเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงิน และตองสามารถทราบผล
การเรียกเกบ็เงนิภายใน 2 วัน โดยลงวันท่ีท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 18 ธันวาคม 2544 และขีดครอมส่ัง
จายผูจดัจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมท้ังเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยูและเบอร
โทรศพัทท่ีติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยดังกลาว
จะเปนผูดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนของบริษัทในนาม 
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�บริษัท นวลิสซิง่ จ ํากดั (มหาชน) (เพ่ือการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน)�  ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากกระแส
รายวนั ท่ีไดเปดไวกับธนาคาร ทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)  สาขาพญาไท  เลขท่ีบัญชี  003-1-29019-
0

(ค) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7 (ข) สงไปยังสํ านักงาน
ของผูจดัจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 8.30น. � 16.30น ของวันท่ี 14 และ
17 - 18 ธนัวาคม 2544

(ง) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อหุนและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อหุน
และขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
หุนของผูจองซื้อรายท่ีกรอกขอความ และดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) � (ค)

5.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อหุนในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ใหอยูในดุลย

พินิจของผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.9 วธิกีารคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ท่ีเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรราย
น้ัน ๆ จะด ําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหาย
ใด ๆ ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อของผู
จองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบจอง
ซือ้ ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี กรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนให
แกผูจองซือ้ไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียให
แกผูจองซือ้หุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน 
นับจากวนัท่ีพนก ําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสง
เชค็คนืเงนิคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู ท่ีผู
จองซือ้ไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซือ้ไมไดรับการจัดสรรหุน เน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อท่ี
ไมไดรับการจดัสรร อันเน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตอง
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ตดิตอขอรับเชค็ดังกลาวคืนจากผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลังส้ิน
สุดระยะเวลาการจองซ้ือ

(ค) ในกรณีท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํ านวนท่ีจองซื้อ
ผูจดัจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ท่ีเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรรไม
ครบจ ํานวนท่ีจองซื้อ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมี
ดอกเบ้ีย ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรครบตามจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะ
ใหผูจองซือ้หุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน  ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว  ผูจัด
จ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองทํ า
การช ําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อท่ีไม
ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงิน
คาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อ
โดยถกูตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไม
ครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดัง
กลาว

5.10 วธิีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจบัุนบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities Depository Company

Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซื้อในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)
จ ํากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูจองซื้อสามารถขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตก
ตางกบักรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจน
กวาจะไดรับใบหุน

ดงัน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท
ด ําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุนของ
บริษทั คอื บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนท่ีได
รับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจอง
ซือ้ภายใน 45 วนั นับจากวนัปดทํ าการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนท่ีได
รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทได
รับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว



บริษัท นวลิสซิ่ง จํ ากัด (มหาชน)         แบบแสดงรายการขอมูล

สวนท่ี 3  หนา 12

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาว
คอื ผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู 
กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะออกใบหุน
ในชือ่ของ �บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก� และบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะ
เดยีวกนับริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผูจองซื้อฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัด
สรรจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
ของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีท่ีผูจองซือ้เลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว 
มฉิะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน
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