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สวนที่ 3 
ขอมูลเก่ียวกบัการเสนอขายหลักทรัพย 

1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย 

1.1 ประเภทและหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

 การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนทั่วไปภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท 
ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) จํานวน 100,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 20 ของจํานวน
หุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี ้ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้ 

 ผูเสนอขาย : บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 
    Mida Assets Public Company Limited 

 ที่อยูผูเสนอขาย : 267 ถนน จรัญสนิทวงศ บางออ เขตบางพลัด  
    กรุงเทพฯ 10700  
 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

 จํานวนหุนออกใหมท่ีเสนอขาย : 100,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 20 ของหุนที่เรียก
ชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขาย
หุนในครั้งนี ้

 การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนทั่วไปทั้งจํานวน 

 ราคาเสนอขายหุนละ : 10 บาท 

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี ้มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน  30,000,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ  5,000,000 หุน 

เสนอขายตอนักลงทุนรายยอย  65,000,000 หุน 

� เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป  64,800,000 หุน 

� เสนอขายตอนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย  200,000 หุน 
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บุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน 

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 44/2543 เรื่อง การยื่นและการ
ยกเวนการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 
7(4) (ก)-(ณ) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย 

บุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมี
อุปการะคุณของบริษัทฯ  

หมายถึง ผูมีอุปการะคุณของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ซ่ึง
จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

นักลงทุนรายยอย หมายถึง ผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลท่ัวไป และผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนราย
ยอยสัญชาติไทย 

บุคคลท่ัวไป หมายถึง ผูจองซื้อที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2
นักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย หมายถึง ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 20 

ปบริบูรณ ที่ลงทะเบียนรับสิทธิการจองซื้อในวันที่มารับฟงการเสนอ
ขอมูลของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) 

 
 ทั้งนี ้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 
อยางไรก็ด ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเง่ือนไขอ่ืน 

 หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจํานวน 100,000,000 หุนในครั้งนี ้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุน
สามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ 

1.4 ตลาดรองของหุนท่ีเสนอขาย 

 บริษัทฯ ไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2546 ใหพิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการใหรับหุนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนตอไป  

2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

 หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจาํกัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบุคคลท่ีไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด
ของบริษัทฯ  

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

 การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทํา
โดยการประเมินมูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีเทียบเคียงกับราคาตลาด (Market Comparable) ดวยอัตราสวน
ราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) โดยบริษัทเทียบเคียงในตลาดหลักทรัพยมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนที่
ประมาณ 10 - 15 เทา รวมทั้งไดมีการจัดทํา Bookbuilding ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนัก
ลงทุนสถาบันและระดับราคาเสนอขาย โดยการต้ังชวงราคา (Price Range)  แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคา
และจํานวนหุนที่ประสงคจะซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ทั้งนี้ 
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ราคาท่ีเสนอขายจะเปนราคาท่ีมีนักลงทุนสถาบันตองการซ้ือท่ีทําใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินที่ตองการและยังมีความ
ตองการหุนเหลืออยูมากพอท่ีคาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง  

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

 - ไมมี – 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

 การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังนี้ เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

 บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) 
เลขท่ี 193/104, 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย 
กรุงเทพฯ 10110 
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

  บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 540 ชั้น 8-10 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862  
 
 บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 287 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรตี้สแควร ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1709 

 บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
 เลขท่ี 989 ชั้น 14 – 15 สยามทาวเวอร ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2657-7000 โทรสาร 0-2658-1258 
 
 บริษัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํากัด 
 เลขท่ี 179/109-110 ชั้น 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร  ถนนสารทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222 
 
 บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด 
 เลขท่ี 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น14, 18 โซนซีดี และ 19 โซนเอ ถนนพญาไท แขวงวังใหม  
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
  โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2217-8198 
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 บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
 เลขท่ี 191 อาคารสีลมคอมเพล็กซ  ชั้น 29 ถนนสีลม แขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 

 บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 21/3 อาคารไทวาทาวเวอร ชั้น 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2677-3333 

 บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด  
 เลขท่ี 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2697-3800 โทรสาร 0-2638-0301 

 บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินช ภัทร จํากัด 
 เลขท่ี 252/6 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 ชั้น 6-11 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง 
 เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
 โทรศัพท 0-2275-0888 โทรสาร 0-2693-2351 

 บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเซีย จํากัด (มหาชน) 
 เลขท่ี 175 อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ชั้น 3 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ  
 เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
 โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1797 

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

 บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 100,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาท่ีระบุในขอ 
1 ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน   

 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

 บริษัทฯ ตกลงจายเงนิคาตอบแทนการจัดจาํหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 32,100,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยออกเช็คลงวันท่ีเดียวกันกับ
วันท่ีบริษัทฯ ไดรับชําระเงินคาจองซื้อจากผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) 

จํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับทั้งสิ้น (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

หุนจํานวน 100,000,000 หุน ในราคาหุนละ 10 บาท 1,000,000,000 บาท 
หัก  คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ 30,000,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 970,000,000 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอื่นๆ) โดยประมาณ 9.70 บาท 
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5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลกัทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  800,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพ่ิมทุน 250,000  บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 30,000,000  บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 250,000 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 110,000 บาท 
คาใชจายอ่ืน ๆ โดยประมาณ 5,000,000 บาท 
รวมคาใชจายท้ังหมดในการเสนอขายหลักทรัพย 36,460,000 บาท 

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย  

ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่
สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ไดต้ังแตเวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที ่7 
กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 

ทั้งนี ้ผูประสงคจะจองซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) ใบจองและหนงัสือชี้
ชวนซึ่งมีขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ยื่นตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบ
จอง เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุน ตั้งแตเวลา 15:00 น. ของวันที่ 4 
กรกฎาคม 2546 จากเว็บไซต www.assetplus.com  

5.6 วิธีการจัดสรรหุนท่ีเสนอขาย 

 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของของบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนท่ี
เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยวาดวยการจอง การจดัจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจาก
การจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 37/2544
วาดวยการจอง การจดัจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยท่ีออกใหม และ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข 
และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังนี้โดยแบงออกเปน 4 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลท่ัวไปท่ี
เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 30,000,000 หุน (ข) บุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จํานวน 
5,000,000 หุน (ค)  บุคคลทั่วไปจํานวน 64,800,000 หุน และ (ง) นักลงทุนรายยอยจํานวน 200,000 หุน 

ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ีกําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ 
อยางไรก็ด ี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการใชดุลย
พินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท  

 บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะสงใบยนืยันการนําหุนเขาบัญชใีหแกผูจองซ้ือท่ีประสงค
จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชซ้ืีอขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซ้ือหุนท่ี
ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับต้ังแตวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ 
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5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 30,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอด
การจองซ้ือหุนครบตามจํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
(ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของนักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 5,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมี
จํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน  และหากยอดการจองซื้อหุนครบตามจํานวนที่กําหนด
แลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อ
หุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 64,800,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหแกลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ซึ่งจะทําการจัดจําหนายใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอย
เทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณ
ของ 100 หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 

5.6.4 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 200,000 หุน ใหแกนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย 

 ผูจองซ้ือท่ีเปนนกัลงทุนรายยอยท่ีมารับ “ใบยืนยนัการไดรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท” (ใบยืนยันฯ) ท่ีจะทํา
การแจกใหนักลงทุนรายยอยจํานวน 200 ใบ ในลักษณะมากอนไดกอน (First Come First Serve) ในเวลา 8.00 น. ของ
วันท่ี 4 กรกฏาคม 2546 ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตองนําใบยืนยันฯ มาลงทะเบียนรับสิทธิการจอง
ซ้ือหุนไดในงานวันนําเสนอขอมูลของบริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน) ที่จัดขึ้นตั้งแตเวลา 13.00 น. – 16.00 น. 
ของวันท่ี 4 กรกฏาคม 2546 ณ อาคารตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยใบยืนยันฯ 1 ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษ
ในการรับจัดสรรหุนจํานวน 1,000 หุนในวันจองซ้ือ  

 ท้ังน้ี นักลงทุนรายยอยที่มารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํานงคพรอมหลกัฐานตอผูจัดการการจําหนาย
และรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในวันจองซ้ืออีกคร้ัง พรอมท้ังปฏิบัติตามข้ันตอนการจองซ้ือตาม 
5.7.4 จึงถอืวาการจองซ้ือน้ันสมบูรณ อนึ่ง ใบยืนยันฯ มิใชใบจองซ้ือหุน จะทําการโอนเปลีย่นมือไมได  

 สําหรับหุนท่ีเหลอืจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจาํหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
(ก) ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุนกลุมใดก็ได 
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5.7  วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุน 

5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซื้อหุน มีจํานวนข้ันตํ่าจํานวน 1,000 
หุนและเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 
5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดย
จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลนั้น หรือสําเนาหนังสือเดินทางของผูมีอํานาจ
ลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที ่ 8 กรกฎาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บล. แอสเซท พลัส จํากัด 
(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” 

 ทั้งนี ้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

 (ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงิน
คาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 
09.00 น. – 16.00 น. ของวันที ่7 กรกฎาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที ่8 กรกฎาคม 2546 และ
หากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 กรกฎาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการ
โอนเงินอัตโนมัติเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทํา
การโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญช ี“บัญชีจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)” เลขท่ี
บัญช ี073-2-40124-5 ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด                

 (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงคในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี ้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือของผูจอง
ซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)  

5.7.2 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ   

 ผูจองซ้ือประเภทบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและ
ตองเปนทวีคูณของ 100 หุน สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 
(ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยจะตอง
ปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
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� ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

� ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท 
(ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 (ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที ่ 8 กรกฎาคม 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บล. แอสเซท พลัส จํากัด 
(มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียร
เช็ค หรือดราฟท 

 ทั้งนี ้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ 

 (ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระเงิน
คาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 
09.00 น. – 16.00 น. ของวันที ่7 กรกฎาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และ
หากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 กรกฎาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการ
โอนเงินอัตโนมัติเทานั้น โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขาบัญชี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไมดา แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญช ี 073-2-40124-5  
ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา บางพลัด             

 (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงคในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจอง
ซื้อหุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี ้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) มีสิทธิ
ยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค)  

5.7.3 สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลท่ัวไป 

 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง
เวลา 16.00 ระหวางวันท่ี  7 กรกฎาคม 2546 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

 (ก) ผูจองซื้อจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 

� ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชนพรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

� ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุ
ไมเกิน 6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราบริษัท 
(ถามี) และสําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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 (ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือท่ีเรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือท่ีเรียกวา 
“เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีเดียวกัน 
โดยลงวันที่ตามวันที่จองซื้อแตไมเกินวันที ่ 8 กรกฎาคม 2546 และขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 พรอมท้ังเขียนชื่อ นามสกุล 
ที่อยู และเบอรโทรศัพทท่ีติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

 ทั้งนี ้ การชําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปดบัญชีเพื่อซื้อขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ท่ีไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระคาภาระ
ผูกพันโดยอตัโนมัติ และระบบการโอนเงินอตัโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

 (ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุน
ตามขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายหลักทรัพยที่ระบุไวในขอ 5.2 ในกรณีชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงิน
โอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนํายื่นระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที ่7 
กรกฎาคม 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 และหากยื่นหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่8 
กรกฎาคม 2546 จะตองชําระเงินคาจองซื้อหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทานั้น โดยผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ข) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อในสวนของตนเขาบัญช ี “บล. 
แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” และผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุ
ไวในขอ 5.2 (ก) จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญช ี“บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไมดา แอส
เซ็ท จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญช ี073-2-40124-5 ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา บางพลัด                

 (ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี ้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิก
การจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)  

5.7.4 สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนนักลงทุนรายยอยสัญชาติไทย 

 ผูจองซื้อที่ไดรับสิทธิจะตองนําสิทธิที่ไดรับมาจองซื้อโดยลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซื้อและยื่นเอกสารแนบ
พรอมใบจองซ้ือดวยตัวเอง ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที ่7 กรกฎาคม 2546 มายืน่ท่ี บริษัทหลักทรัพย 
แอสเซท พลสั จํากัด (มหาชน) สาํนักงานใหญ เลขท่ี 193/111-115 ชั้น 27 อาคาร เลครัชดา ถนน รัชดาภิเษกตัด
ใหม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท 0-2686-6000, 0-2661-9999 โทรสาร 0-
2661-9988 หรือ ที่สาขา ท้ัง 3 แหงของบริษัทคือ  

� สาขาอาคารสยามทาวเวอร ตั้งอยูที่ อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 10 ยูนติ B2 เลขท่ี 989 ถนน 
พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท 0-2670-9999, 
0-2263-8499 โทรสาร 0-2670-9996 

� สาขาอาคารสินธร ตั้งอยูที่ อาคารสนิธรทาวเวอร 3 ชั้น 15 เลขท่ี 130-132 ถนนวิทยุ แขวง
ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร10330 โทรศัพท 0-2263-8999, 0-2690-4499 
โทรสาร 0-2690-4455 

� สาขาอาคารสีลมคอมเพล็กซ ตั้งอยูที่ อาคารสีลมคอมเพล็กซ ชั้น 17 เลขท่ี 191 ถนนสีลม 
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทรศัพท 0-2353-7555, 0-2621-4111 
โทรสาร 0-2621-4198 

 ผูลงทะเบียนที่ไดรับสิทธิจะตองลงลายมือชื่อในเอกสารใบจองซื้อและยื่นเอกสารแนบพรอมใบจองซื้อ
ดวยตัวเอง ระหวางเวลา 9.00 น.-16.00 น. ของวันที ่7 กรกฎาคม 2546 มิฉะนั้น จะถือวาผูท่ีไดรับสิทธิการจองซ้ือ
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รายน้ันสละสิทธิ หุนในสวนที่มีการสละสิทธิ์ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 
(ก) จะสามารถจัดสรรใหกับนักลงทุนกลุมใดก็ได  

 ผูใชสิทธิการจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนท่ีจองซื้อ โดยจะตองชําระเงนิเปนแคชเชียรเช็ค 
(หรือท่ีเรียกวา “เชค็ธนาคาร”) หรือ ดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกัน โดยขีดครอมสั่งจาย “บล. แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ 
นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังแคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญช ี “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท ไมดา 
แอสเซ็ท จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญช ี073-2-40124-5 ของธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาบางพลัด              

5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซ้ือหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

 หากมีผูจองซ้ือหุนเกนิกวาสัดสวนหุนท่ีจะจัดสรรใหท่ีระบุในขอ 1 ใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุในขอ 
5.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนท่ีระบุในขอ 5.9  

 

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

 ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน 

  ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไว
ในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันท่ีสิ้นสุดระยะเวลา
การจองซ้ือ ทั้งนี ้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน
ระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการ
ชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ด ี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจอง
ซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 ในกรณีผูจองซ้ือไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนท่ีจองซ้ือ 

 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน 
โดยไมมีดอกเบ้ียหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูท่ีจองซ้ือท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนท่ีจองซ้ือ โดยจายเปนเช็ค
ชีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจองซ้ือตามชือ่ท่ีระบุไวในใบจองซ้ือ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงนิ
คาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันท่ีไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี 
ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

 ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนอันเน่ืองจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคา
จองซ้ือหรือเน่ืองจากผิดเง่ือนไขในการจองซ้ือ  
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 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเชค็คาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรรอันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ หรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ 
โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน หลัง
สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ  

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ
ใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการ
ของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพ่ือใหระยะเวลาใน
การดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยสั้นลง และเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาด
หลกัทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทฯเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน  

ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน  2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ 

(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวใน
บัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนย
รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนท่ีไดรับจัดสรรในชื่อของ“บริษัท ศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัท
หลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี ้
ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซ้ือขายไดในตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย 

 (ข) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุนของ
บริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรร
ใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวัน
ปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี ้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซ้ือขายใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว 

 ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับ
ชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยท่ีผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ข) แทน 


