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สวนที ่3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

1. รายละเอียดหลักทรพัยท่ีเสนอขาย 

1.1 ประเภทและหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

 การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนท่ัวไปภายใตรางหนังสือช้ีชวนฉบบัน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญของบริษัท 
เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) จํานวน 20,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 5 บาท คิดเปนรอยละ 17.04 ของ
จํานวนหุนท่ีเรียกชําระแลวท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ีมีลักษณะหลักทรัพยท่ีเสนอขายดังน้ี 

 ผูเสนอขาย : บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
    Major Cineplex Group Public Company Limited 

 ท่ีอยูผูเสนอขาย : 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท 0-2511-5427-36 

 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ 

 จํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : 20,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 17.04 ของหุนท่ีเรียกชําระ
แลวท้ังหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังนี้ 

 การเสนอขายและจดัสรร : ประชาชนท่ัวไปท้ังจํานวน 

 ราคาเสนอขายหุนละ : 39 บาท 

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดในคร้ังน้ี มีสัดสวนในการเสนอขายดังน้ี 

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป  12,000,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน  6,000,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ  2,000,000 หุน 

 ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษทัฯ อยางไร
ก็ดี ผูจดัการการจดัจําหนายและรับประกนัการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรร
ใหแกนักลงทุนในแตละประเภท  

1.3 สิทธ ิผลประโยชน และเงื่อนไขอ่ืน 

 หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจํานวน 20,000,000 หุนในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญ
เดิมของบริษัทฯ ทุกประการ 
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1.4 ตลาดรองของหุนท่ีเสนอขาย 

 บริษัทฯ ไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 19 เมษายน 2545 
ใหพิจารณารับหุนของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯจะดําเนินการใหรับหุนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป  

2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย  

 หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจาํกัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของ
บุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  

3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย  

 การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) ท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ีจะ
กระทําโดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกับการใช
วิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) ซึ่งเปนราคาที่ทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงนิท่ีตองการและยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง จึงเปนท่ีมาของราคาท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี 

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 - ไมมี - 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

 การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

 บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด 

ชั้น 27 อาคารเลครัชดา 

เลขท่ี 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 

โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 

 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

1. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด 

 48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร 

 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท 0-2633-6513 โทรสาร 0-2633-6500 
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2. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
 ชั้น 29 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  

 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 

 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 

3. บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด 

ชั้น 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 

252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 

โทรศัพท 0-2305-9309 โทรสาร 0-2693-2537 

4. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 1  อาคารไทยวา ทาวเวอร  

21/3 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 

โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0536 

5. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 3 อาคารสินทรทาวเวอร 1 

130-132 ถนนวิทย ุลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2308 

6. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 

ชั้น 8 อาคารทิสโกทาวเวอร 

48/14-15 ถนนสาทรเหนอื กรุงเทพฯ 10500 

โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301 

7. บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด 

ชั้น 10 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร 

540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862 

8. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน) 

ชั้น 1-2, 5-6 อาคารสินทร ทาวเวอร 2 

130-132 ถนนวิทย ุแขวงลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2627-3177 
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9. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด 

ชั้น 2, 25-26 อาคารสินทร ทาวเวอร 3 

ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801 

10. บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิช่ัน จํากัด 

ชั้น 17 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร 

540 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 

โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799 

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 เงือ่นไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจดัการการจดัจําหนายและรับประกันการจาํหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนท่ัวไป
รวมทั้งสิ้น 20,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายหุน   

 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 25,038,000 
บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยออกเช็คลงวันท่ีเดียวกันกับวันท่ีบริษัทฯไดรับชําระเงินคาจองซ้ือจากผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย 

จํานวนเงินคาหุนท่ีผูเสนอขายไดรับท้ังส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

หุนจํานวน 20,000,000 หุน ในราคาหุนละ 39 บาท 780,000,000 บาท 
หัก  คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ 23,400,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอ่ืนๆ) โดยประมาณ 756,600,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 37.83 บาท 

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยืน่แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  624,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิม่ทุน 250,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดัจําหนายและรับประกนัการจาํหนาย 23,400,000 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 343,500 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 75,000 บาท 
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ 6,000,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 30,742,500 บาท 
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5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย  

บุคคลท่ัวไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 
บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน 

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 เร่ือง การยื่นและการยกเวนการยื่น
แบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจอง
ซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บุคคลทั่วไปที่เปนผูมี
อุปการะคุณ 

หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน) 
ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 สําหรับบุคคลท่ัวไป 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือไดท่ีสํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันท่ี 13 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2545  

สําหรับบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันท่ี 13 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2545 

 สําหรับบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ 

สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันท่ี 13 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2545 

ทั้งนี ้ บุคคลท่ัวไป บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน และบคุคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณสามารถทําการ
ดาวนโหลด (Download) ใบจองและหนังสือชี้ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบจอง เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญคร้ังน้ีไดกอนทําการจองซ้ือหุน ต้ังแต
เวลา 15:00 น. ของวันท่ี 10 พฤษภาคม 2545 จากเว็บไซตช่ือดังตอไปน้ี www.assetplus.com หรือ www.majorcineplex.com 

5.6 วิธีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขาย 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
จะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูท่ี
เก่ียวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจดัจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ี
ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด 

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดยแบงออกเปน 3 สวนใหญคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลท่ัวไป
จํานวน 12,000,000 หุน (ข) บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 6,000,000 หุน และ (ค) บุคคลท่ัวไปท่ี
เปนผูมีอุปการะคุณจํานวน 2,000,000 หุน ท้ังน้ีสัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ อยางไรก็ดี ผูจดัการการจัดจําหนายและรับประกนัการจาํหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลย
พินิจในการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท  
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 12,000,000 หุน ใหแกบุคคลท่ัวไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผู
จองซ้ือบุคคลท่ัวไปครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของ
บุคคลท่ัวไป กอนครบกาํหนดระยะเวลาการจองซือ้ 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 6,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

การจัดสรรสิทธิในการรจองซ้ือหุนใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และหากยอดการจองซ้ือหุนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจดัการการจดัจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.6.3. วิธีจัดสรรหุนจํานวน 2,000,000 หุน ใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทฯ  

บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยืนยันการนําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่ประสงคจะฝาก
หุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนท่ีประสงคจะรับใบ
หุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน 

5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป 

  ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ซึ่งผูจองซือ้แตละราย
สามารถจองซื้อได 1 ใบจองเทาน้ัน โดยผูจองซ้ือตองกรอก รายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน
พรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานท่ี
มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) สําเนาหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติบคุคล) 
เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชําระเงินมีดังน้ี 

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2545 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงนิสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันท่ีวันเดียวกับวันท่ีจองซ้ือแตไม
เกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน หาก
ย่ืนภายหลังเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือหุนดวยเงินสด
เทาน้ัน 
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 (ค) ผูจองซ้ือท่ีชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชีด
ครอมเช็ค สัง่จายผูจดัการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไว
ในขอ 5.2 (ก) และ (ข) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงนิของยอดจองซ้ือรวมเขา
บัญช ี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 078-1-09200-2 ของ
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก 

 (ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายืน่ความจํานง
ขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) และ (ข) ต้ังแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ของวันท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2545 โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ 

 (จ) ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 จะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกรายเขา “บัญชีจอง
ซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ตามท่ีระบุไวในขอ (ค) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธิการจองซื้อหุนของผู
จองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงินครั้งแรกเทานั้น 

 (ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี ้
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (ง) รวมท้ัง 
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ไดจองซื้อซ้ํา 

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการดังตอไปน้ี 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซ้ือตองกรอก
รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถา
มี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลง
นามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติ
ไทย  โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซ้ือตองชําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยวิธีชําระเงินมีดังน้ี 

� หากทําการจองซ้ือในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2545 และวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยชําระเปนเงนิสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองลงวันท่ีวันเดียวกับวันท่ีจองซ้ือแตไม
เกินวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกันภายใน 1 วัน หาก
ย่ืนภายหลังเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 ผูจองซ้ือจะตองชําระคาจองซ้ือหุนดวยเงินสด
เทาน้ัน 

 (ค) ผูจองซ้ือท่ีชําระเงินคาจองซ้ือหุนดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท ใหชีด
ครอมเช็ค สั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ในขอ 5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท เมเจอร ซีนี
เพล็กซ กรุป จํากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญชี 078-1-09200-2 ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาหัวหมาก 
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 (ง) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ข) มายืน่ความจํานง
ขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09:00 – 16:00 น. ของวันท่ี 14 พฤษภาคม 2545 ถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2545 
โดยในการจองซื้อ เจาหนาที่ที่รับจองซื้อหุนจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองหุนใหแกผูจองซื้อ 

 (จ) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะนําเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ของผูจองซื้อหุนทุกราย
เขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บมจ. เมเจอร ซีนีเพล็กซ กรุป ตามท่ีระบุไวในขอ (ค) เพื่อเรียกเก็บเงิน และจะตัดสิทธกิาร
จองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายที่ธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินตามเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ไดจากการยื่นเรียกเก็บเงิน
คร้ังแรกเทาน้ัน 

 (ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนและขอเงินคืนไมได ทั้งนี ้
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – 
(ง) รวมท้ัง ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ไดจองซื้อซ้ํา  

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

5.8.1  ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป 

 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2  

5.8.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลย
พินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)  

5.8.3 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ 

 ในกรณีท่ีมีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขายแกผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณ ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารบริษัทฯ 

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

5.9.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป 

 (ก) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน 

  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผูรับจอง
ซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะทําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือผานตน โดยไมมีดอกเบ้ีย โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจอง
ซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้สําหรับผู
จองซ้ือบุคคลท่ัวไป ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวา
ในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 
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 (ข) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปนผูรับจอง
ซ้ือหุนจากผูจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนท่ีจองซ้ือรายน้ันๆ จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซ้ือในสวน
ที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะส่ังจายผู
จองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไป ทั้งนี ้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปผูจองซื้อ
จะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการ
สงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจอง
ซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

5.9.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันและบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณ 

 (ก) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุน 

  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะทําการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบ้ีย โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ทั้งนี ้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับ
การจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิน้สุดระยะเวลาการจองซือ้ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ 
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 (ข) วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการใหมีการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการ
จัดสรรใหแกผูจองซื้อ โดยไมมีดอกเบ้ียและ/หรือคาเสียหายใดๆ โดยจายเปนเช็คชีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไว
ในใบจองซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิน้สุดระยะเวลาการจอง
ซื้อ ทั้งนี ้ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุน
ท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป 

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใหบริการรับ
ฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี ้เพ่ือใหระยะเวลาในการดําเนนิการนําหุนเขา
จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลัก 
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ทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผู
จองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน  

ผูจองซ้ือหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการ ในกรณีใดกรณีหนึ่งใน  2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ 

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการ
จัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ใน
กรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรหุน จะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบ
หุน ซ่ึงอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด จะออกใบหุนในช่ือของ“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพือ่ผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพย จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไวและออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดจองซื้อหุน ในกรณีน้ี ผูที่
ไดรับการจัดสรร จะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ข) ช่ือของผูจองซ้ือในใบจองซ้ือจะตองตรงกบัช่ือเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ
ที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


