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สวนที ่3
ขอมูลเก่ียวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดเก่ียวกับหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
ลักษณะสําคัญของหุนสามัญ

ประเภทของหุนสามัญ : หุนสามัญเพิม่ทุนของบรษิทั ลลลิ พรอ็พเพอรต้ี  จาํกัด (มหาชน)
จาํนวนที่ออกและเสนอขาย : 35,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 21.21 ของจาํนวนหุนท่ีเรยีกชาํระ

แลวท้ังหมดภายหลงัการเสนอขายครัง้น้ี โดยเสนอขายใหแกประชาชน
ท่ัวไป

มูลคาหุนสามัญท่ีตราไว : 5 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 20 บาท
สทิธ ิผลประโยชนและเง่ือนไขอืน่ๆ : หุนสามัญเพิม่ทุนท่ีเสนอขายน้ีจะไดรบัสทิธ ิและผลประโยชนเทาเทียม

กับหุนสามัญเดิมของบรษิทัฯ ทุกประการ และมีสทิธไิดรบัเงินปนผล
จากการดําเนินงานของบรษิทัฯ สาํหรบัผลการดําเนินงานประจาํป
2545 เปนตนไป

มูลคารวมของหุนท่ีเสนอขาย : 700 ลานบาท

ตลาดรองของหุน

บริษัทฯ จะนําหุนสามัญเพิ่มทุนไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
โดยไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันท่ี 25 กันยายน 2545 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหรับหุนสามัญเปนหลักทรัพยจด
ทะเบียนตอไป

2. ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
หุนสามัญเพ่ิมทุนของบรษัิทฯ ท่ีเสนอขายครัง้น้ี สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาว

เปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูในบริษัทฯ เกินกวารอยละ 25 ของหุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย
การกําหนดราคาของหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ในครั้งน้ี จัดทําโดยวิธีการเปรียบเทียบกับราคาตลาด

(Market Comparable Approach) ท่ีสามารถอางอิงได เชน อัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) รวมท้ังไดมี
การทํา Bookbuilding ซ่ึงเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซ้ือหุนของนักลงทุนสถาบันและระดับราคาเสนอ
ขาย โดยการต้ังชวงราคา (Price Range) แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนท่ีประสงคจะซ้ือ
มายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ท้ังน้ี ราคาท่ีเสนอขายจะเปนราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบัน
ตองการซ้ือท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินท่ีตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทําใหราคา
หุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง
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4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหลักทรัพยในครั้งนี ้เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรพัย

5.2 ผูจัดจําหนายหลกัทรัพย

ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

บริษัทหลกัทรัพย แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน)
ชั้นที ่27 อาคารเลครัชดา
เลขท่ี 193/111-115 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

ข) ผูรวมจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจาํหนาย

(1) บริษัทหลกัทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด
ชั้น 6-11 อาคารสาํนักงานเมืองไทย-ภัทร 1
เลขท่ี 252/6 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรงุเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2275-0888 โทรสาร 0-2275-3666

(2) บริษัทหลกัทรัพย บัวหลวง จํากัด
ชั้น 29 อาคารสลีมคอมเพล็กซ
191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

ค) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย

(1) บริษัทหลกัทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด (มหาชน)
ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิต้ีทาวเวอร
เลขท่ี 175 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรงุเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2285-1666   โทรสาร 0-2285-1900-1

(2) บริษัทหลกัทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 8-10 เมอรคิวร่ีทาวเวอร
เลขท่ี 540 ถนนเพลินจิต กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855
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(3) บริษัทหลกัทรัพย ทิสโก จํากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร
ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999   โทรสาร 0-2633-6500

(4) บริษัทหลกัทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ชั้น 25 อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร
เลขท่ี 323 ถนนสีลม เขตบางรัก กรงุเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8290

(5) บริษัทหลกัทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด
ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร
เลขท่ี 179/109-110 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2670-9149

(6) บริษัทหลกัทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร
เลขท่ี 287 ถนนสีลม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2633-6900

(7) บริษัทหลกัทรัพย ไอ.บ.ี จํากัด
ชั้น 1 อาคารสินธร 1
เลขท่ี 132 ถนนวิทยุ เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2256-7999 โทรสาร 0-2263-2718

(8) บริษัทหลกัทรัพย ไซรัส จํากัด
ชั้น 12,15,17 อาคารอลัมาลิงค
เลขท่ี 25 ซอยชดิลม ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889

(9) บริษัทหลกัทรัพย ยูโอบ ีเคยเฮียน (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 3 อาคารสินธร 1
เลขท่ี 130-132 ถนนวิทยุ เขตปทุมวนั กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-8000 โทรสาร 0-2263-2804
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5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย

(1) เง่ือนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จาํหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป จาํนวนรวมทั้งสิ้น 35 ลานหุน
ภายใตเง่ือนไขท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนท้ังจํานวน 
(Firm Underwriting)

(2) คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนายใหแก ผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 21,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยชาํระ
ภายใน 10 วันนับแตวันปดการขาย

(3) จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ ไดรับท้ังส้ิน

จํานวนเงินคาหุน จาํนวน 35 ลานหุน ในราคาหุนละ 20 บาท 700,000,000 บาท
หัก  คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 21,000,000 บาท
จาํนวนเงินท่ีไดรับจากการเสนอขายสุทธิ 679,000,000 บาท
จํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน 19.40 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 560,000 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000 บาท
คาตอบแทนการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย 21,000,000 บาท
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน 2,500,000 บาท
คาใชจายในการจัดทําหนังสือช้ีชวน ใบจองซ้ือหุน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ 2,000,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ โดยประมาณ 100,000 บาท
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 26,460,000 บาท

5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลกัทรัพย

นักลงทุนประเภทสถาบนั หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย
และตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 เร่ืองการย่ืนและการยกเวนการย่ืนแบบ
แสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 7(4) (ก)-(ณ) ซ่ึงจองซ้ือหุน
ผานผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย

ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคล และ/หรอื นิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัทฯ เชน  
ผูท่ีมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา หรือเจาหน้ีการคา ท่ีจองซ้ือหุนผาน 
ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย

พนักงานของบริษัทฯ หมายถึง พนักงานของบรษัิท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จาํกัด (มหาชน) ท่ีไมใช
บุคคลในคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะผูบริหารของบรษัิทฯ

นักลงทุนท่ัวไป หมายถึง ผูจองซ้ือประเภทบุคคลและ/หรอื นิติบุคคลท่ัวไปท่ีเปนลูกคา หรือ
คาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
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ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบรษัิทฯ สามารถ ขอรับหนังสอืช้ีชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญไดท่ีสํานักงาน
ของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุในขอ 5.2 หรือที่สาํนักงานใหญของบริษัทฯ ไดต้ังแตวันท่ีหนังสือช้ีชวนมีผลใช
บังคับ จนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย

ผูจัดจําหนายหลักทรพัย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอาํนาจควบคุม บริษัทใหญ บรษัิทยอยของตนเอง และผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรใหแก
บุคคลของบริษัทฯ ท่ีถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยวา
ดวยการจอง การจดัจาํหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของ
ผูจองซ้ือหุนท้ังหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 37/2544 และ        
กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย

บริษัทฯ มีวัตถปุระสงคในการจัดสรรหุนในครัง้น้ี โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) นักลงทุนสถาบัน จาํนวน 
15,000,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ จาํนวน 3,230,000 หุน (3) พนักงานของบริษัทฯ จาํนวน 270,000 หุน
และ (4) นักลงทุนท่ัวไป จาํนวน 16,500,000 หุน

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนาย ขอสงวนสิทธใินการใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลงจํานวนหุนท่ีจัดสรรให
แกนักลงทุนแตละประเภท เชน พิจารณาจัดสรรใหนักลงทุนสถาบันเพิ่มหากมีหุนเหลือจากการจัดสรรในสวนนักลงทุน
ท่ัวไป เปนตน เพ่ือทําใหการจองซ้ือหุนในคร้ังน้ีประสบความสําเร็จสงูสุด

5.6.1 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 15,000,000 หุน แกนักลงทุนประเภทสถาบนั

การจัดสรรหุนใหกับนักลงทุนประเภทสถาบันน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจาํหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับ
บุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนข้ันตํ่าจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุน
ของนักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจาํนวนที่กาํหนดแลว ผูจดัการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย ขอ
สงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของนักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.6.2 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 3,230,000 หุน แกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ

การจดัสรรหุนใหแกผูมีอปุการะคุณของบรษิทัฯ น้ัน ใหอยูในดุลยพนิิจของบรษิทัฯ โดยจะทําการจดัสรรหุนใหกับ
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรอืจะปฏิเสธการจดัสรรหุนใหกับบคุคลใดก็ได แตตองมีจาํนวนข้ันตํ่าจาํนวน 
500 หุน และเปนตองเปนทวคูีณของ 100 หุน โดยผูมีอุปการะคุณจองซ้ือไดไมเกินรายละ 200,000 หุน และหากยอด
การจองซ้ือหุนของผูมีอปุการะคุณของบรษิทัฯ ครบตามจาํนวนแลว ผูจดัการการจดัจาํหนายและรบัประกันการจาํหนาย 
ขอสงวนสทิธใินการปดรบัจองซ้ือหุนของผูมีอปุการะคุณของบรษิทัฯ กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.6.3 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 270,000 หุน แกพนักงานของบริษัทฯ

การจัดสรรหุนใหแกพนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรของ     
บริษัท ลลิล พรอ็พเพอรต้ี จาํกัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากตําแหนง อายุงาน และระดับเงินเดือนของพนักงาน
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5.6.4 วิธีการจัดสรรหุนจํานวน 16,500,000 หุน แกผูจองซ้ือนักลงทุนท่ัวไป

การจัดสรรหุนใหแกนักลงทุนท่ัวไปน้ัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามรายชื่อท่ีระบุในขอ 
5.2 โดยจะทําการจัดสรรใหกับผูท่ีเปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลกูคาของผูจัดจําหนายหลักทรพัยตามรายช่ือท่ีระบุใน
ขอ 5.2 ในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนข้ันตํ่าจํานวน 
1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุนของนักลงทุนท่ัวไปครบตามจํานวนแลว ผูจัด
จําหนายหลักทรพัย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของนักลงทุนท่ัวไป กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซือ้หลักทรัพย

5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน

ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนสถาบันจะตองจองซ้ือหุนจํานวนข้ันตํ่า 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน 
โดยสามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที ่19 พฤศจิกายน ถึงวันที ่20 พฤศจิกายน โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราบรษิทั (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ีจดทะเบียน
กับกระทรวงพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือสาํเนา
หนังสือเดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดย
เอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซ้ือหุนจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชาํระเปนเงินสดหรือเงิน
โอน เชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และขีดครอม
สั่งจาย “บล. แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน”

(ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุน
ตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) 
ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืน
ระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 และ 09:00 น. – 12:00 น. 
ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และหากย่ืนหลังเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545  จะ
ตองชําเงินเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอนเทาน้ัน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขา “บัญชเีพ่ือการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนของ 
บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้ ” เลขที่บัญช ี198-4-17111-4 ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด(มหาชน) สาขา
พัฒนาการ

(ง) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย มีสิทธิยก
เลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)
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5.7.2 สําหรับผูจองซ้ือประเภทพนักงานและผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ

ผูจองซ้ือประเภทพนักงานและผูมีอุปการะคุณของบรษัิทฯ จะตองจองซ้ือหุนจํานวนข้ันตํ่า 500 หุน และตองเปน
ทวีคูณของ 100 หุน โดยผูมีอุปการะคุณจองซ้ือไดรายละไมเกิน 200,000 หุน สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที ่
19 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ ข) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้

- ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา สาํเนาบัตรประชาชน หรอืสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 
พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง

- ผูจองซ้ือนิติบุคคล สําเนาหนังสือรบัรองบริษัทอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดยผู
มีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลง
นามของนิติบุคคล พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซ้ือหุนจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชาํระเปนเงินสดหรือเงิน
โอน เชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินได
จากสาํนักหักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และขีด
ครอมส่ังจาย “บล. แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน” พรอมท้ังเขียนช่ือ นามสกุล 
ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรอื ดราฟท

(ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนสามัญ และเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุน
ตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจดัการการจดัจาํหนายและรบัประกันการจาํหนายท่ีระบใุนขอ 5.2 (ก)     
ในกรณีชาํระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน เชค็ แคชเชยีรเชค็ หรอืดราฟท จะตองนําย่ืน
ระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของวนัท่ี 19 พฤศจกิายน 2545 และ 09:00 น. – 12:00 น. 
ของวนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2545 และหากย่ืนหลงัเวลา 12:00 น. ของวนัท่ี 20 พฤศจกิายน 2545 จะ
ตองชาํเงินเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรอืเงินโอนเทาน้ัน โดยผูจดัการการจดัจาํหนายและรบัประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขา “บัญชีเพื่อการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของ      
บมจ. ลลิล พร็อพเพอรตี้ ” เลขที่บัญช ี198-4-17111-4 ของธนาคารกรุงเทพ จาํกัด(มหาชน) สาขา
พัฒนาการ

 (ง) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการ
จองซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย มีสิทธิยก
เลิกการจองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค)
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5.7.3 สําหรับผูจองซ้ือนักลงทุนท่ัวไป

ผูจองซ้ือประเภทนักลงทุนท่ัวไปจะตองจองซ้ือหุนข้ันตํ่าจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  
โดยสามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจัดการการจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 น. ระหวางวันที ่19 พฤศจิกายน 2545 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2545 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดัง
ตอไปน้ี

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอก รายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุน (แบบ ก) ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน 
พรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน 
พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้
- ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา สาํเนาบัตรประชาชน หรอืสําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจําตัวประชาชน 

พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง
- ผูจองซ้ือนิติบุคคล สําเนาหนังสือรบัรองบริษัทอายุไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสาํเนาถูกตองโดย

ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตราบริษัท (ถามี) และสาํเนาหลักฐานของผูมี
อํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสาํเนาถูกตอง

(ข) ผูจองซ้ือหุนจะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนครัง้เดียวเต็มจํานวนท่ีจอง โดยจะตองชาํระเปนเงินสดหรือเงิน
โอน เชค็ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจาก
สํานักหักบัญขีเดียวกัน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และขีดครอม
สั่งจาย ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูรวมจดัการการจําหนายและรับประกัน
การจาํหนาย หรือผูจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมท้ังเขียนช่ือ 
นามสกุล ท่ีอยูและเบอรโทรศัพทท่ีติดตอได ไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท

(ค) ผูจองซ้ือจะตองนําใบจองซ้ือหุนและเอกสารประกอบ ตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตามขอ 
5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงิน
สดหรือเงินโอน เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 09:00 น. – 16:00 น. ของ
วันท่ี 19 พฤศจิกายน 2545 และ 09:00 น. – 12:00 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 และหาก
ย่ืนชําระหลังเวลา 12:00 น. ของวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2545 จะตองชําเงินเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสด
หรือเงินโอนเทาน้ัน

(ง) ผูจองซ้ือท่ีย่ืนความจํานงในการจองซ้ือหุนและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซ้ือหุนและขอรับเงินคืนไมได ท้ังน้ี ผูจัดการการจัดจาํหนายและรับประกันการจาํหนาย มีสิทธยิกเลิกการ
จองซ้ือของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหุนท่ีเสนอขาย

หากมีผูจองซ้ือของเกินกวาสัดสวนหุนท่ีจะจัดสรรใหท่ีระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรพัยดําเนินการตาม
หลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนท่ีระบุในขอ 5.6 ผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับจดัสรรนอยกวาจํานวน
ท่ีจองซ้ือจะไดรับคืนเงินคาจองซ้ือตามรายละเอียดขอ 5.9
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญ

ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ

ผูจัดจําหนายหลักทรพัยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหาย
ใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบยีนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะ
เวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวนัท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบยีนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืนจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

ในกรณีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญท่ีจองซ้ือ

ผูจัดจําหนายหลักทรพัยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดย
ไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูท่ีจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปน
เช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบ
จองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ท้ังน้ี ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือ
หุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จน
ถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือ
หุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินคืนจองซ้ือแลวโดย
ชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ีย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

ในกรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญอันเน่ืองจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุน
สามัญตามเช็คคาจองซ้ือหรอืเน่ืองจากผิดเง่ือนไขในการจองซ้ือ

ผูจัดจําหนายหลักทรพัยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรร อันเน่ือง
มาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนสามัญตามเช็คคาจองซ้ือ หรอืเน่ืองจากผิดเง่ือนไขในการจองซ้ือ โดยผู
จองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ
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5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการ
เสนอขายคร้ังน้ีไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด โดยผูจองซื้อสามารถใชบริการดังกลาวและ
เขาสูระบบการซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ี เพ่ือใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจด
ทะเบียนกับตลท. สั้นลง และเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ี ตลท. อนุญาตใหหุนของ
บริษัทฯเร่ิมทําการซ้ือขายไดใน ตลท. ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรบัใบหุนซ่ึงท่ีผูจองซ้ือจะไมสามารถ
ขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ในการเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี ้ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบรษัิทฯ ดําเนินการในกรณีใด กรณีหน่ึงดังตอไปน้ี

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอใชบรกิารของบรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด กลาว
คือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนสามัญ ไวในบญัชีของบริษัทหลักทรพัยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายอยู 
กรณีน้ี นายทะเบียนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด จะดําเนินการ
ออกใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับจดัสรรในชือ่ของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จาํกัด เพ่ือผูฝาก” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด จะบันทึกยอดบัญชีจาํนวน
หุนสามัญท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรพัยน้ันจะบันทึกยอดบัญชีจํานวน
หุนสามัญท่ีผูจองซ้ือฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญทําการซ้ือขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จาํกัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชิกเลขท่ี 600 เพ่ือขาพเจา กรณีน้ีบริษัทฯจะดําเนินการนําหุนท่ีไดรับจดัสรรฝากไวกับ “บริษัท 
ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด” และ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จาํกัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผู
จองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญ
ท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯ ทําการซ้ือ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

 (ค) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนสามัญ โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซ้ือ กรณีน้ี นาย
ทะเบียนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จาํกัด จะดําเนินการจัดสงมอบ
ใบหุนสามัญตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรร โดยทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ี
ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะไมสามารถ
ขายหุนสามัญท่ีไดรับจดัสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุนสามัญ ซึ่งอาจจะไดรับภายหลัง
จากท่ีหุนสามัญไดรับอนุญาตใหเขาทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรพัยแหงประเทศไทย

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบรษัิทฯดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยท่ีผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลวบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ค) แทน


