
บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จ ํากดั (มหาชน) หนา 63

สวนท่ี 3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทของหลักทรัพย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของ

บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน)
จ ํานวนหุนที่เสนอขาย : เสนอขายตอประชาชนทั่วไป จํ านวน 30,000,000 หุน

คดิเปนรอยละ 30 ของจ ํานวนหุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว
ท้ังหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 1.00  บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 4.50 บาท

สทิธิ ผลประโยชนและเง่ือนไข
หุนสามญัของบริษัทที่เสนอขายครั้งนี ้มีสิทธ ิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท
ทุกประการ

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ไดยื่นค ําขอและเอกสารประกอบการยื่นค ําขอใหรับหุน
สามญัของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยใหม เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2545 โดยตลาด
หลักทรัพยใหม กํ าลังอยูในระหวางการพิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน และ
บริษัทจะดํ าเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในคร้ังน้ี หลังจากที่ไดรับทราบผลการพิจารณาจาก
ตลาดหลักทรัพยใหมแลว

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํ ากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการ 
ถอืหุนของบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในบริษัท มีจ ํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจ ํานวนหุนที่จ ําหนายไดแลว 
ทั้งหมด

3. ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้จะกํ าหนดราคา
เสนอขายโดยวิธีเทยีบเคียงราคาตลาด (Market Comparable) และจากการพิจารณาอัตราสวนราคาตอ
ก ําไรสุทธิเฉล่ีย (P/E ratio) ของบริษทัจดทะเบียนในกลุมบันเทิงและสันทนาการในชวงระยะเวลาปจจุบัน 
รวมถงึแนวโนมของธุรกิจและสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมเปนสวนประกอบในการก ําหนดราคา

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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5. การจอง การจ ําหนาย และการจัดสรร

5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้กระทํ าผานผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลกัทรัพย
ผูจดัจํ าหนายหลักทรัพยประกอบดวย

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกนัการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย ไอ.บี. จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ เลขท่ี 132 อาคารสินธร 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ผูจัดจํ าหนายและรับประกนัการจํ าหนาย
บริษทัหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชัน้ 10 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
สํ านักงานตัง้อยูท่ี 179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 18 โซนซีด ีชั้น 11 และช้ัน14
ถนนพญาไท แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษทัหลกัทรัพย ยูไนเตด็ จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10320
บริษทัหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํ ากัด
สํ านักงานต้ังอยูท่ีช้ัน 17 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330
บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ ชั้น 9,23 – 25 ,45 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร
323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 25 อาคารกรุงเทพประกันภัยช้ัน 22
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานตั้งอยูที่ 849 อาคารวรวฒัน ชั้น 15
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
บริษัทหลักทรัพย บีท ีจํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 44 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 24-26 ซอยหลังสวน
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
บริษัทหลักทรัพย บวัหลวง จํ ากัด
สํ านักงานตั้งอยูที่ 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
เงือ่นไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจ ําหนายหลัก
ทรัพยตามท่ีระบุในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษทั ซึ่งจะเสนอขาย
แกประชาชนท่ัวไป จํ านวน 30,000,000 หุน (สามสิบลานหุน) ในราคาเสนอขายหุนละ 4.50 บาท 
(ส่ีบาทหาสิบสตางค) โดยผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุน 
ประเภทรับประกันผลการจ ําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไข
ท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหลักทรัพย
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คาตอบแทน
บริษทั ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลด้ิงส จํ ากัด (มหาชน)  ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจ ําหนายให
แกผูจดัจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินจํ านวน 4,050,000 บาท โดยชํ าระให
ภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวันปดรับการจองซื้อหุน

จํ านวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขาย
บาท

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้ 135,000,000
หัก  คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพยประมาณ* 6,863,000
จํ านวนเงินคาหุนสุทธิท่ีบริษัทจะไดรับ 128,137,000
จํ านวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับตอหุน 4.27

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
บาท

คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลในการเสนอขายหุน 108,000
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 30,000
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายหลักทรัพยและที่ปรึกษาทางการเงิน 4,050,000
คาพิมพหนังสือช้ีชวน และใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 100,000
คาธรรมเนียมการขออนุญาตเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม 25,000
คาใชจายอ่ืน ๆ ประมาณ (รวมคาที่ปรึกษาทางการเงิน) 2,500,000

รวมคาใชจายทั้งหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 6,863,000
หมายเหต ุ : *ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย 

5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุน สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพยไดท่ีสํ านักงาน
ของผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.30 น. – 15.30 น. ของวันที่
28 - 29 พฤษภาคม 2545

5.6 วธีิการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจดัการการจดัจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
(ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2) จะด ําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือ
หุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจ ําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่
ถกูหามมใิหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศ คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
วาดวยการจอง การจัดจ ําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่
เหลอืจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
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วธิกีารจัดสรรหุนสามัญใหแกประชาชนทั่วไป ดังนี้ :
ก) ผูจองซือ้จะตองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 3,000 หุน และทวีคูณของ 1,000  หุน แตทั้งนี้ตองไมเกิน
รายละ 1,000,000 หุน โดยสิทธิการจัดสรรการจองซื้อแกผูจองซื้อหุน เปนดุลยพินิจของผูจัด
จ ําหนายหลักทรัพยในขอ 5.2  โดยพิจารณาจัดสรรใหบุคคลหรือนิติบุคคลที่เปนลูกคา หรือผู
มอีุปการะคุณของผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยและบริษัทในเครือ เทานั้น  ทั้งนี้ผูจัดจ ําหนายหลัก
ทรัพย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาจองซื้อ หากยอดการ
จองซือ้หุนของผูจองซื้อครบตามจ ํานวนที่ก ําหนดแลว

ข) บริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะสงใบยืนยันการน ําหุนเขาบัญชีใหแก 
ผูจองซื้อหุนท่ีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย
หลักทรัพยอยู และจะสงใบหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 
45 วนั นับแตส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.7 วธิกีารจองและการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ผูจองซือ้หุนทุกรายจะตองปฎิบัติตามวิธีการ ดังตอไปน้ี
5.7.1) ใบจองซือ้ 1 ใบ สามารถใชในการจองซื้อไดเพียง 1 รายเทานั้น โดยผูจองซื้อตอง

กรอกรายละเอยีดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวน และชัดเจน พรอมลงลาย
มือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประชาชน หรือ
สํ าเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (สํ าหรับชาว
ตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) โดยท่ีเอกสารทุกอยางตอง
ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

5.7.2) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจ ํานวนที่จองซื้อ โดยช ําระเปน เงินสด 
เชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท อยางใดอยางหนึ่งเทานั้น กรณีช ําระดวยเชค็ แคชเชียร
เช็ค หรือ ดราฟท จะตองเปนเชค็ แคชเชยีรเช็ค หรือ ดราฟทเพียงฉบับเดียวเต็มตาม
จ ํานวนเงินตอ 1 ใบจองซื้อ และตองสามารถทราบผลการเรียกเก็บเงินภายใน 1 วัน โดย
ลงวันที่ที่จองซื้อ แตไมเกินวันที ่29 พฤษภาคม 2545 และขดีครอมสั่งจายผูจัดจ ําหนาย
หลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ท่ีอยู และเบอรโทรศัพทท่ี
ตดิตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท โดยผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยดังกลาว
จะเปนผูดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนของบริษัท
ในนาม “บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ทราฟฟกคอรนเนอรโฮลดิ้งส 
จํ ากัด (มหาชน)” เลขที ่บัญช ี049-4-11229-9 ซ่ึงเปนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย
ของบริษัท ท่ีเปดไวกับธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) สาขาถนนวทิยุ

5.7.3) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบผูจองซื้อจะตองนํ าใบจองซื้อตาม 5.7.1 พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 
5.7.2 สงไปยงั สํ านักงานของผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 
9.30 น.-15.30 น. ของวันที ่28 -29 พฤษภาคม 2545
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5.7.4) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจ ํานงในการจองซื้อหุน และดํ าเนินการตามขอ 5.7.3 แลว จะขอยก
เลิกการจองซื้อหุน และขอรับเงินคืนไมได  ทั้งนี ้ผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ ระบุไว
ในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อรายที่กรอกขอความและดํ าเนินการ
ไมครบถวนตามขอ 5.7.1-5.7.3

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อหุนในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจ ํานวนหุนที่เสนอขาย ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจ ําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.9 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1) กรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับ
การจดัสรรรายน้ัน ๆ จะด ําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อโดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อทีไ่มไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทาง
ไปรษณยีลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังส้ิน
สุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี ้กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจ ําหนายหลัก
ทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายท่ีเปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัด
สรรน้ันมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผู
จองซือ้หุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการ
จดัสรรคนื นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับ
เงนิคาจองซือ้ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยาง
ไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียน ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซือ้แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย หรือคาเสียหายใด ๆ อีก
ตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู 
ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทและผูจดัจํ าหนายหลักทรัพยจะไมรับผิดชอบตอ
ความผิดพลาดดังกลาว

5.9.2) กรณีท่ีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน   อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ
หุนตามเช็คคาจองซื้อหุน
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะด ําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อ
ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ โดยผู
จองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2 ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
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5.9.3) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับการจัดสรรไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับ
การจดัสรรไมครบจ ํานวนที่จองซื้อ จะด ําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนที่
ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบี้ย หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จดัสรรครบตามจ ํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน หลังวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน  ทั้งนี ้ กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผูจองซื้อไดในกํ าหนดเวลา
ดงักลาว ผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผู
จองซื้อหุนท่ีไดรับการจัดสรรไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อจะตองทํ าการช ําระดอกเบี้ยให
แกผูจองซือ้หุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับ
การจดัสรรคนื นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อได
รับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
อยางไรก็ดี ไมวากรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคา
จองซือ้แลวโดยชอบ  และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย ใด ๆ อีก
ตอไป หากเกดิการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของชื่อ ท่ีอยู 
ทีผู่จองซื้อหุนไดระบุไวใน ใบจองซื้อ ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ไมรับผิดชอบตอความผิด
พลาดดังกลาว

5.10 วธีิการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities 
Depository Company Limited หรือ TSD)  ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการ
เสนอขายคร้ังน้ีไวกับบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  กลาวคือผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  และเขาสูระบบซ้ือ
ขายแบบไรใบหุน (Scriptless System) ไดทันที   ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนใน
ตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจอง
ซือ้จะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยใหมจนกวาจะไดรับใบหุน

ดงัน้ัน ในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนคร้ังน้ี ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทด ําเนินการใน
กรณีหนึ่งในสองกรณ ีดังตอไปนี้คือ

5.10.1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ
นายทะเบียนหุนของบริษัทคือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  
จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อ ท่ีอยู ที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับ
จากวันปดทํ าการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนที่ได
รบัการจดัสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลัง
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จากท่ีหุนสามัญของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
ใหมแลว

5.10.2) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ี นายทะเบียนหุนของ 
บริษทั คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะออกใบหุนในชื่อ 
ของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก” และบริษัท 
ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจ ํานวนหุนท่ีบริษัท 
หลักทรัพยน้ันฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันจะบันทึกยอดบัญชี
จ ํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนท่ีไดรับ 
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยใหมไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยใหมอนุญาตใหหุน
สามัญของบริษทัทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยใหม

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อ 
จะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากหุนไว
ในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะ 
ด ําเนนิการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1


