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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)

("บริษัทฯ")
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย : หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน

จํ ากัด (มหาชน)
จํ านวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 13,000,000 หุน (หุนออกใหมที่เสนอขายคิดเปน

รอยละ 23.64 ของจํ านวนหุนท่ีชํ าระแลวท้ังหมดภายหลังการ
เสนอขายในคร้ังน้ี)

มูลคาท่ีตราไวหุนละ : 2.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : 6.50 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 84.50 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล 

รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) จํ านวน 13,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.50 บาท โดยเสนอขายผานผูจัด
จํ าหนายหลักทรัพย ซ่ึงมีสัดสวนในการเสนอขายหุนดังน้ี

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป : 11,500,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ : 1,500,000 หุน

บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทัว่ไป ท่ีจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคล ท่ีมีความสัมพันธอันดีตอ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รี
เสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอย และบริษัทรวม เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหน้ีการ
คา เปนตน ซ่ึงจะจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

1.3 สิทธิ ผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญของ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ท่ีเสนอขายจํ านวน 

13,000,000 หุน ในคร้ังน้ี มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของ บริษัทฯ ทุกประการ

1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพ่ิม

ทุนตอประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ีก อนที่จะได  รับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพยใหม") ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทฯ จึงยังมีความเสี่ยงที่อาจ
จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม") ทั้งน้ีบริษัทฯ ไดย่ืนคํ าขอตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2546 และบริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด
(มหาชน) ในฐานะท่ีปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทฯ เปนอยางดีแลวเห็นวา บริษัทฯ มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลัก
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ทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เร่ืองการ
กระจายการถือหุนรายยอยและการแตงต้ังนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย

หุนสามัญของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดย 
ไมมีขอจํ ากัด อยางไรก็ดีการโอนหุนสามัญของบริษัทฯ จะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าให 
สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํ านวนเกินกวารอยละ 49 ของจํ านวนหุนที่
จํ าหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ

3. ที่มาของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีเปนการเสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก จึงไมมีราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาว วิธีการกํ าหนดราคาเสนอขายในคร้ังน้ี 
คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดท่ีสามารถอางอิงได  (Market Comparable) ของราคาหลักทรัพยในหมวดเคร่ืองใช
ไฟฟาและคอมพิวเตอรท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Price/ Earning Ratio)

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-! ไมมี –

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหุนคร้ังน้ี เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
อาคารยูไนเต็ด เซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25, และ45
เลขที่ 323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 231-1111 โทรสาร : (02) 267-8289

5.2.2 ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 29 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 231-3777 โทรสาร : (02) 231-3797

บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํ ากัด
48/8 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น5 ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท : (02) 633-6999 โทรสาร : (02) 633-6500
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บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํ ากัด
132 อาคารสินธร 1 ชั้น 1 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 256-7888 โทรสาร : (02) 256-7899

บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ชั้น 14,18 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 217-8888 โทรสาร : (02) 216-9261

บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณชิย จํ ากัด
130 อาคารสินธร 3 ชั้น 2, 24-26 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 263-3500 โทรสาร : (02) 263-3811

บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรคิวร่ี ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : (02) 658-6300 โทรสาร : (02) 658-6862

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายให
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ
5.2 เปนผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ ซ่ึงจะเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปจํ านวน 13,000,000
หุนตามจํ านวนและราคาท่ีปรากฏในขอ 1 โดยมีขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกันผลการ
จํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัด

จํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและ
รับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมท้ังส้ิน 2,035,000 บาท โดยชํ าระภายใน 7 วันทํ า
การ นับแตวันปดการเสนอขาย

จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับทั้งสิ้น
หุนจํ านวน 13,000,000 หุน ในราคาหุนละ 6.50 บาท 84,500,000 บาท
หัก คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 4,148,600 บาท
จํ านวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ 80,351,400 บาท
จํ านวนเงินคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน 6.18 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 67,600 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 50,000 บาท
คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพ่ิมทุน 26,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 2,035,000 บาท
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คาพิมพหนังสือช้ีชวนและเอกสารตาง ๆ 120,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 800,000 บาท
คาใชจายอ่ืน ๆ (โดยประมาณ) 1,000,000 บาท

รวมคาใชจายทั้งสิ้น 4,148,600 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม

** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลท่ัวไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการ

จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตวัน
ที่ 21 กรกฎาคม 2546 ถึง 23 กรกฎาคม 2546 เวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น.

สํ าหรับผูมีอุปการะคุณ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนาย

และรับประกันการจํ าหนาย  ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตวันท่ี 21 กรกฎาคม 2546 ถึง 23 กรกฎาคม 2546 เวลา 
9.00 น ถึงเวลา 16.00 น.

5.6 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ในคร้ังน้ีใหแก

ประชาชนทั่วไป โดยผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) รวมถึงผูท่ีเก่ียว
ของกับบุคคลดังกลาวท้ังหมด เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือจากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนท้ังหมด

บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดย
แบงออกเปน 2 สวน คือ (1) บุคคลทัว่ไป 11,500,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ 1,500,000 หุน ทั้งน้ีสัดสวนในการ
เสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํ านวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อท ําใหการจองซ้ือหุนคร้ังน้ีประสบความสํ าเร็จใน
การขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในคร้ังน้ีใหเปนไปตามขอบังคับ เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")

5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลท่ัวไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทา
ใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปครบตาม
จํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล  

รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะ
ปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
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5.7 วัน วิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีประเภทกระแสรายวัน ไวกับ

ธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) สาขา พระราม 9 เพ่ือรับเงินคาจองซ้ือหุนในคร้ังน้ี โดยใชชื่อบัญชีวา “บัญชีเพ่ือการ
จอง ซ้ือ หุ นสามัญเ พ่ิมทุนของบริษัท  อินเตอร  เนชั่นแนล  รี เสริช  คอร ปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”                            
บัญชีเลขที่ 215-3-028309

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนดังน้ี
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
(1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนขั้นตํ่ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  

ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และ
ประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือส ําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัว
ประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (ส ําหรับชาวตางชาติ) ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ส ําหรับนิติบุคคล) เอกสาร
ทุกอยางลงนามรับรองส ําเนาถูกตอง

(2) ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 
09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 22 และ 23 กรกฎาคม 2546

(3) ผูจองซื้อตองชํ าระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี
(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ

คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 21 กรกฎาคม 
2546

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 22 กรกฎาคม 
2546

(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย หรือ ผู จัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคล 
ดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมในสวนของตนเขา “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด (มหาชน)”

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซ้ือตามขอ 5.7.1 (3)  
สงไปยังผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  21 22 และ 23 กรกฎคม 2546

(5) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอ 
ยกเลิกการจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ท้ังน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1 (1) – (4)

5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังน้ี
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(1) ผูจองซ้ือจะตองจองซ้ือหุนข้ันต่ํ าจํ านวน 100 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน
ผูจองซ้ือตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือและประทับ
ตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือส ําเนาทะเบียนบานท่ีมีเลขประจํ าตัวประชา
ชน หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (ส ําหรับชาวตางชาติ) ส ําเนาหนังสือรับรองบริษัท (ส ําหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยาง
ลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

(2) ผู จองซ้ือสามารถจองซ้ือไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซ้ือต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 21 22
และ 23 กรกฎาคม 2546

(3) ผูจองซ้ือตองช ําระเงินคาจองซ้ือคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ ณ วันจองซ้ือ ดังน้ี
(3.1)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 21 กรกฎาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ

คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 21 กรกฎาคม
2546

(3.2)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 22 กรกฎาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ท่ีสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีใน
เขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันท่ีไมเกินวันท่ี 22 กรกฎาคม
2546

(3.3)! หากทํ าการจองซ้ือในวันท่ี 23 กรกฎาคม 2546  ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงินคาจองซ้ือ
คร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยชํ าระเปนเงินสดเทาน้ัน

ทั้งนี้ การชํ าระเงินคาจองซ้ือเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัด
การการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซ้ือรวมใน
สวนของตนเขา “บัญชีเพื่อการจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํ ากัด 
(มหาชน)”

(4) ผูจองซ้ือจะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (3) สงไปยัง
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานท่ีท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา
16.00 น. ของวันที่ 21 22 และ 23 กรกฎาคม 2546

(5) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํ านงในการจองซ้ือ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.2 (4) แลว จะขอยกเลิก
การจองซ้ือและขอเงินคืนไมได ทั้งน้ีผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับ
ประกันการจํ าหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (1) – (4)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป  

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีที่มีการจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ีเสนอขายสํ าหรับผูจองซ้ือประเภทผูมีอุปการะคุณ ให

อยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)
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5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปมีรายละเอียดังตอไปน้ี

(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย รายที่เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะท ําการคืน
เงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ให
แกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ 
ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมี
สิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผู จองซ้ือหุนประเภทบุคคลทั่วไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่ 
จองซ้ือ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจํ าหนายรายที่เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จํ านวนหุนที่จองซ้ือ จะท ําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไม
ไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับ
การจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุน
ตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ
ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคา
จองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจอง
ซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือ
หุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจอง
ซ้ือไดรับคืนเงนิคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสีย
หายใด ๆ อีกตอไป

(3)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทบุคคลท่ัวไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัด
สิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะ
คืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจาก การถูกตัด
สิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผู
จองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14
วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน
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5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณมีรายละเอียดังตอไปน้ี
(1) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณไมไดรับการจัดสรรหุน

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ีไม
ไดรับการจัดสรรหุนน้ัน จะท ําการคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีจองผานตนเอง โดย
ไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํ านวนที่จองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไวในใบจอง
ซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือ
หุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัด
สรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจอง
ซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงิน
คาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซ้ือจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอ
ไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจอง
ซ้ือ ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซ้ือหุนจากผูจองซ้ือหุนท่ี
ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซ้ือ จะท ําการคืนเงินคาจองซ้ือใหแกผูจองซ้ือ
หุนท่ีจองผานตนเองในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผู
จองซ้ือหุนรายยอยท่ีไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีด
ครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือหุนตามช่ือท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน ทั้งนี้
ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจาก
วันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซ้ือหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซ้ือหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร นับจากวันท่ีพนกํ าหนดเวลา 14 วัน
ดังกลาว จนถึงวันท่ีผูจองซ้ือหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือ
โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซ้ือแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิ
เรียกรองดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป

(3) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประเภทผูมีอุปการะคุณไมไดรับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัด
สิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได ผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซ้ือหุนใหแกผูจองซ้ือหุนท่ีไมได
รับการจัดสรรหุน อันเน่ืองมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซ้ือเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคา
จองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหุนได โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการ
การจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตาม
ที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุน

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

("ตลาดหลักทรัพยใหม") ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซ้ือในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขาย
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แบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
("ตลาดหลักทรัพยใหม") ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มท ําการซ้ือขายไดในตลาดหลัก
ทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม") ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน ซ่ึงผูจองซ้ือจะ
ไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพย("ตลาดหลักทรัพยใหม") จนกวาจะไดรับใบหุน

ดังน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนแกประชาชนทั่วไปในคร้ังน้ี ผูจองซ้ือสามารถเลือกใหบริษัทฯ 
ดํ าเนินการในกรณีหน่ึงในสองกรณี ดังตอไปน้ีคือ

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในช่ือของผูจองซ้ือ บริษัทฯ จะสงมอบใบ
หุนตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับ
การจัดสรรในตลาหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจจะไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขา
ทํ าการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมี
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีบริษัทฯ จะดํ าเนินการนํ าหุนท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก” และ บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชี
จํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผู
จองซ้ือฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับ
การจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุน
ของบริษัทฯ ทํ าการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยใหม")

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชี
ซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะน้ันแลว บริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิที่จะดํ าเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคท่ีจะฝากหุนของตนเองไวในบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Scripless System) กลาวคือ
ผูจองซ้ือหุนประสงคท่ีจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีน้ีบริษัทจะดํ าเนินการ
นํ าหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด” และบริษัทศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดจํ านวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซ้ือหุน และออกหลักฐานการ
ฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซ้ือหุน ในกรณีท่ีผูท่ีไดรับการจัดสรรสามารถขายหุนสามัญท่ี
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯได ทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯทํ าการซ้ือขายไดในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)


	ÊèÇ¹·Õè 3

