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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)
จ ํานวนท่ีเสนอขาย : เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจ ํานวน 14,000,000 หุน  มลูคาท่ีตราไวหุนละ

  5.00 บาท คิดเปนรอยละ 25.93 ของจ ํานวนหุนท่ีออกและเรียกชํ าระแลว
  ท้ังหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังน้ี โดยจัดสรรใหแก
1. ประชาชนท่ัวไปจํ านวน 13,750,000 หุน ในราคาหุนละ 21 บาท
2. พนักงานของบริษัท ซึ่งไมรวมพนักงานระดับผูบริหารจํ านวน 250,000 หุน
    ในราคาหุนละ 21 บาท

สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามญัของบริษัทท่ีเสนอขายคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

ตลาดรองของหุนทีเ่สนอขาย
บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไดยื่นคํ าขอและเอกสารประกอบการยื่นคํ าขอใหรับหุน
สามญั เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันท่ี 25 กมุภาพันธ 2545  โดย
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกํ าลังอยูในระหวางการพิจารณารับหุนสามัญของบริษัท เปนหลักทรัพยจด
ทะเบียน  โดยบริษัทจะดํ าเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนในคร้ังน้ี หลังจากท่ีไดรับทราบผลการ
พิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

2. ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)  สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํ ากัด  เวนแต
การโอนหุนดังกลาว จะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยในบริษัท มีจํ านวนเกินกวา
รอยละ 49 ของจ ํานวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท

3. ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีจะกํ าหนดราคาเสนอ
ขาย โดยวธิกีารเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงได (Market Comparable) เพ่ือใหสามารถ
กํ าหนดราคาเสนอขายไดอยางเหมาะสม โดยราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี มีอัตราสวนราคาตอกํ าไรสุทธิตอหุน
(Price / Earning per share) ท่ีตํ ่ากวาคาเฉล่ียของอัตราสวนราคาตอกํ าไรสุทธิตอหุนของบริษัทจดทะเบียน 
ในกลุมส่ือสารในเดือนมนีาคม 2545
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจํ าหนายและการจัดสรร
5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี กระทํ าผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจดัการการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 849  อาคารวรวัฒน  ชั้น 15

ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท  0-2635-1700 , 0-2268-0999   โทรสาร 0-2635-1615

สํ านักงานบริหารดานหลักทรัพย
1) สาขาวภิาวดี

เลขท่ี 333  อาคารเลาเปงงวน 1 ชั้น 15  ถนนวิภาวดี-รังสิต  แขวงลาดยาว
เขตจตจุักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท 0-2618-8400 โทรสาร 0-2618-8344

2) สาขาศรีนครินทร
เลขท่ี 699  อาคารโมเดอรนฟอรมทาวเวอร  ชั้น 17  ถนนศรีนครินทร  แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง  กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท 0-2722-8344-53 โทรสาร 0-2722-8343

3) สาขาเยาวราช
เลขท่ี 308  อาคารกาญจนทัต  ชั้น 19  ถนนเยาวราช  แขวงจักรวรรดิ์
เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท 0-2622-7833 โทรสาร 0-2622-7844

4) สาขาหัวลํ าโพง
เลขท่ี 320  ชั้น 4  ถนนพระราม 4  แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2639-1200 โทรสาร 0-2237-9386-7

5) สาขาบางกะป
เลขท่ี 3522  อาคารสํ านักงานเดอะมอลลบางกะป   ถนนลาดพราว  แขวงคลองจั่น
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เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร 10240
โทรศัพท  0-2734-1477 โทรสาร  0-2734-1483

6) สาขาขอนแกน
เลขท่ี 359/2  อาคารโควยูฮะ  ชั้น 4  ถนนมิตรภาพ  ตํ าบลในเมือง
อํ าเภอเมือง  จังหวัดขอนแกน  40000
โทรศัพท  043  325-044-8 โทรสาร  043  225-687

7) สาขาหาดใหญ
เลขท่ี 55  อาคารเซาทแลนดรับเบอร  ชั้น 4  ถนนราษฎรยินดี  ตํ าบลหาดใหญ
อํ าเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา  90110
โทรศัพท  074  234-095-9 โทรสาร  074  220-908

8) สาขาพิษณุโลก
เลขท่ี 59/15  อาคารไทยศิวารัตน  ชั้น 2  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2  ตํ าบลในเมือง
อํ าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
โทรศัพท  055  243-646 โทรสาร  055  245-082

บริษทัหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร  ชัน้ 18 โซนซีดี และชั้น 14

ถนนพญาไท  แขวงวังใหม  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2217-8888  , 0-2611-9222   โทรสาร 0-2216-9261

(ข) ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 175 อาคารสาธรซติีท้าวเวอร ชั้น 3

ถนนสาทรใต   แขวงทุงมหาเมฆ  เขตสาทร  กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2285-1666    โทรสาร 0-2285-1900

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 193/111-115  อาคารเลครัชดา   ชั้น 27

ถนนรัชดาภิเษก  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท 0-2661-9999    โทรสาร 0-2661-9988
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บริษัทหลักทรัพย บวัหลวง จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  ชั้น 29

ถนนสีลม   เขตบางรัก   กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท 0-2231-3777   โทรสาร 0-2266-6969

บริษัทหลักทรัพย ดบีีเอส วคิเคอรส (ประเทศไทย) จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 989 อาคารสยามทาวเวอร  ชั้น 14-15

ถนนพระราม 1  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2657-7000   โทรสาร 0-2657-7777

บริษัทหลักทรัพย กมิเอ็ง จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 540  อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร  ชั้น 8-10

ถนนเพลินจิต   เขตปทุมวัน   กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2658-6300   โทรสาร 0-2658-6382

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 130  อาคารสินธรทาวเวอร 3   ชั้น  25-26

ถนนวิทยุ  แขวงลุมพินี   เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท 0-2263-3500   โทรสาร 0-2263-3801

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 179/109-110  อาคารบางกอกซติีท้าวเวอร   ชั้น 25

ถนนสาทรใต   เขตสาทร   กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท 0-2670-9100    โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)
สํ านักงานใหญ : เลขท่ี 1550  อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร  ชั้น 4-5

ถนนเพชรบุรีตัดใหม   แขวงมกักะสัน   เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท 0-2207-0038   โทรสาร 0-2207-0505

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
เงื่อนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

ตามท่ีระบุในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจดัจ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซึง่จะเสนอขายตอประชาชนท่ัว
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ไปจํ านวน 13,750,000 หุน ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในขอ 1  ท้ังน้ีวธิกีารจัดจํ าหนายของผูจัดจํ าหนายหลัก
ทรัพยท่ีระบุในขอ 5.2  ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยของบริษัท

คาตอบแทนในการจัดจํ าหนาย
บริษทั เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจํ าหนายใหแกผูจัด

จ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินท้ังส้ิน 8,085,000 บาท * (แปดลานแปดหมื่นหาพันบาท)
โดยจะชํ าระใหภายใน 5 วนันับจากวันปดการเสนอขาย

ประมาณการจํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับ
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับจากการขายหุนคร้ังน้ี 294,000,000 บาท
หัก  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 10,520,200 บาท
จํ านวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ 283,479,800 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนสุทธิท่ีบริษัทจะไดรับตอหุน 20.25 บาท

5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 235,200 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 8,085,000 บาท
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 50,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และคาประชาสัมพันธ โดยประมาณ 850,000 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ (รวมคาท่ีปรึกษาทางการเงิน) 1,000,000 บาท
           รวมคาใชจายทัง้หมดในการเสนอขายหลักทรัพย 10,520,200 บาท
หมายเหตุ  :  * ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย

5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามารถตดิตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย ไดท่ีสํ านักงานของ

ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2  ตัง้แตเวลา 9.30น. - 16.30น. ของวันท่ี 26 �27มนีาคม 2545

5.6 วธิีการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะด ําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตน

เอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมอํี านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษทัยอยของตนเอง และผูท่ีเกี่ยวของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ.38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวธิีการในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทท่ีถูกหามมิ
ใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การ
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จดัจํ าหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนจดัสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อ
หุนท้ังหมด

5.6.1  วธิกีารจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 13,750,000 หุนใหแกประชาชนท่ัวไป
(ก) ผูจองซือ้จะตองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 500 หุน และทวีคูณของ 100 หุน แตท้ังน้ีตองไมเกิน

2,700,000 หุน โดยการจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนในสวนน้ี จะจดัสรรใหกับผูมีอุปการะคุณ อัน
ไดแก คูคาทางธุรกิจ บุคคลท่ีมีสวนสนับสนุนในการทํ าธุรกิจ ใหกบัทางบริษัทหรือผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ท้ัง
น้ีการจัดสรรดังกลาวจะอยูในดุลยพินิจของบริษัทหรือผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยจะ
ทํ าการจดัสรรหุนใหแกบุคคลใดจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได
และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อครบตามจํ านวนท่ีกํ าหนดแลว  ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ขอสงวนสิทธิ
ในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

(ข)  บริษัท ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จ ํากัด จะสงใบยืนยันการนํ าหุนเขาบัญชีใหแกผูจอง
ซือ้หุนท่ีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึง่ผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู  และจะจัด
สงใบหุนใหผูจองซื้อหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.6.2  วธิกีารจดัสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 250,000 หุนใหแกพนักงานของบริษัท
(ก)  ผูจองซือ้จะตองซื้อหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 500 หุน และทวีคูณของ 100 หุน แตท้ังน้ีตองไมเกิน 20,000

หุน โดยการจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท
โดยพิจารณาจากตํ าแหนงและอายุงานของพนักงาน

(ข)  บริษทั ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะสงใบยืนยันการนํ าหุนเขาบัญชีใหแกผูจอง
ซือ้หุนท่ีประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัด
สงใบหุนใหผูจองซื้อหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.7 วธิกีารจองและการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
ผูจองซือ้หุนทุกรายจะตองปฏิบัติการตามวิธีการ  ดังตอไปน้ี
5.7.1  กรณีหุนจํ านวน 13,750,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป
(ก) ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ A) ใหถกูตองครบถวนและชัด

เจน พรอมลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี)
(ข) ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียร

เชค็ หรือ ดราฟท อยางไรอยางหน่ึงเทาน้ัน  ในกรณีท่ีชํ าระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท
จะตองเปนเชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงิน และตองสามารถ
ทราบผลการเรียกเก็บเงินภายใน 1 วนั โดยลงวันท่ีท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 27 มนีาคม 2545
และขีดครอมส่ังจายผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมท้ังเขียนชื่อ นามสกุล
ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดจํ าหนาย
หลักทรัพยดงักลาว จะเปนผูดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อ
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หุนของบริษัทในนาม �บัญชจีองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอรปอเรชั่น
จ ํากดั (มหาชน)�  ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย ท่ีไดเปดไวกับธนาคาร ไทยพาณิชย จ ํากัด
(มหาชน)  สาขาถนนรัชดาภิเษก 3 (เทเลคอมทาวเวอร)  เลขท่ีบัญชี 106-2-15999-8

(ค) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7 (ข) สงไปยังสํ านัก
งานของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.30น. � 16.30น ของวันท่ี
26 � 27 มนีาคม 2545

(ง) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อหุนและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลวจะขอยกเลิกการจอง
ซือ้หุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซือ้หุนของผูจองซื้อรายท่ีกรอกขอความ และดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) � (ค)

5.7.2  กรณีหุนจํ านวน 250,000 หุนท่ีเสนอขายตอพนักงานของบริษัท
(ก) ผูจองซือ้ตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน (แบบ B) ใหถกูตองครบถวนและชัด

เจน พรอมลงลายมือชื่อ
(ข) ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยชํ าระเปน เช็ค แคชเชียรเช็ค

หรือ ดราฟท อยางไรอยางหน่ึงเทาน้ัน  ในกรณีท่ีชํ าระดวยเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท จะ
ตองเปนเชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มตามจํ านวนเงิน และตองสามารถ
ทราบผลการเรียกเก็บเงินภายใน 1 วนั โดยลงวันท่ีท่ีจองซื้อแตไมเกินวันท่ี 27 มนีาคม 2545
และขีดครอมส่ังจายผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมท้ังเขียนชื่อ นามสกุล
ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวดานหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดจํ าหนาย
หลักทรัพยดงักลาว จะเปนผูดํ าเนินการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีจองซื้อ
หุนของบริษัทในนาม �บัญชพีนักงานจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท เอ็ม ล้ิงค เอเชีย คอร
ปอเรชัน่  จํ ากัด (มหาชน)�  ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากออมทรัพย ท่ีไดเปดไวกับธนาคาร ไทยพาณิชย
จ ํากัด (มหาชน)  สาขาถนนรัชดาภิเษก 3 (เทเลคอมทาวเวอร)  เลขท่ีบัญชี 106-2-16010-1

(ค) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยัง
สํ านักงานของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.30น. � 16.30น
ของวันท่ี 26 �27 มนีาคม 2545

(ง) ผูจองซือ้ท่ียืน่ความจํ านงในการจองซื้อหุนและดํ าเนินการตามขอ (ค) แลวจะขอยกเลิกการจอง
ซือ้หุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซือ้หุนของผูจองซื้อรายท่ีกรอกขอความ และดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) � (ค)

5.8 การจดัสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
5.8.1 กรณีหุนจํ านวน 13,750,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

การจัดสรรหุนใหแกผูจองซื้อหุนในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ใหอยู
ในดลุยพินิจของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2
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5.8.2 กรณีหุนจํ านวน 250,000 หุนท่ีเสนอขายตอพนักงานของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกพนักงานในกรณีท่ีมกีารจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขาย ใหอยูใน
ดลุยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท

5.9 วธิกีารคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีหุนจํ านวน 13,750,000 หุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป

(ก)  กรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ท่ีเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัด
สรรรายน้ัน ๆ จะดํ าเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  โดยไมมีดอกเบ้ียหรือ
คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจอง
ซื้อตามชื่อของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจอง
ซือ้ท่ีระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี กรณีท่ีไมสามารถ
คนืเงนิคาจองซือ้หุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซือ้ ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รายท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดัง
กลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจาก
จ ํานวนเงนิคาจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจน
ถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจดัสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ 
บริษทัจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(ข) กรณีท่ีผูจองซือ้ไมไดรับการจัดสรรหุน เน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคา
จองซื้อหุน
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดํ าเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจอง
ซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร อันเน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผู
จองซือ้ตองตดิตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 
14 วนั หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
(ค) กรณีท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํ านวนท่ีจองซื้อ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ท่ีเปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อท่ีไดรับการจัดสรร
ไมครบจํ านวนท่ีจองซื้อ จะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร
โดยไมมีดอกเบ้ีย และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรครบตามจํ านวนท่ี
จองซือ้ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี
ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันหลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน  ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงิน
ใหแกผูจองซื้อไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว  ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รายท่ีมี
หนาท่ีรับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาว จะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรา
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รอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อท่ีไมไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพน
ก ําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสีย
หายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ี
อยู ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

5.9.2 กรณีหุนจํ านวน 250,000 หุนท่ีเสนอขายแกพนักงานของบริษัท
(ก)  กรณีท่ีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
บริษทัจะคนืเงินคาจองซื้อหุนใหแกพนักงานท่ีจองซื้อหุน  โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ   
ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซื้อตามชื่อของผู
จองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบ
จองซือ้ ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ท้ังน้ี กรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซือ้หุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ  บริษัทจะ
ตองทํ าการช ําระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงิน
คาจองซือ้ท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผู
จองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ 
และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายใน
การจดัสง ซึง่เปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัท
จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
(ข) กรณีท่ีผูจองซือ้ไมไดรับการจัดสรรหุน เน่ืองจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคา
จองซื้อหุน
บริษัทจะดํ าเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรร อันเน่ืองจากไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืน
จากบริษัทภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
(ค) กรณีท่ีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไมครบจํ านวนท่ีจองซื้อ
บริษัทจะดํ าเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรร โดยไมมีดอกเบ้ีย 
และ/หรือ คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อท่ีไมไดรับการจัดสรรครบตามจํ านวนท่ีจองซื้อ โดยจาย
เปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจอง
ซือ้ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน  ท้ังน้ี กรณีไมสามารถคืนเงินใหแกผู
จองซื้อไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว  บริษัทจะตองทํ าการชํ าระดอกเบ้ียใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อท่ีไมไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพน
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ก ําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรกด็ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืน
เงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผู
จองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสีย
หายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ี
อยู ท่ีผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ บริษัทจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

5.10 วธิีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบันบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities Depository

Company Limited) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซื้อในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับบริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํ ากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูจองซื้อ
สามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทํ าการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขาย
หุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน

ดงัน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปและพนักงานของบริษัทในคร้ังน้ี  ผูจองซื้อ
หุนสามารถเลือกใหบริษัทดํ าเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณี ดงัตอไปน้ี คือ

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน  โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุน
ของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุนตาม
จํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อท่ีอยูท่ี
ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดทํ าการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภาย
หลังจากท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
กลาวคอื ผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพยอยู กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จ ํากัด จะออกใบหุนในชื่อของ �บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก� 
และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัท
หลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผู
จองซื้อฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลัก
ทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณีท่ีผูจองซือ้เลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชื่อผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรง
กับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลัก
ทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 
5.10 (ก) แทน
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