บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ

1

รายละเอียดของหุนสามัญที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย
:
ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น

:
:
:
:
:
:

หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ

:

บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)
MASTER AD PUBLIC COMPANY LIMITED
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
25,000,000 หุน
1.00 บาทตอหุน
8.00 บาทตอหุน
200,000,000 บาท
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและ
ผลประโยชน เ ท า เที ย มกั บ หุ น สามั ญ เดิ ม ของบริ ษั ท
ทุกประการ
20 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการ
เสนอขายครั้งนี้

1.2

ตลาดรองของหุนสามัญ
บริษัทไดดําเนินการยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยใหม เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม
2546 เพื่อใหรับหุนสามัญของบริษัท เขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียน เพื่อใหผูถือหุน และนักลงทุนสามารถทําการซื้อ
ขายหุนดังกลาวในตลาดหลักทรัพยใหมได ปจจุบันตลาดหลักทรัพยฯ อยูระหวางการพิจารณาแบบคําขออนุญาต

1.3

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่ง
สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
: 22,500,000 หุน ในราคาหุนละ 8.00 บาท
เสนอขายตอผูมีอุปการคุณของบริษัท
: 2,500,000 หุน ในราคาหุนละ 8.00 บาท
ทั้ ง นี้ ผู จั ด การการจั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ยขอสงวนสิ ท ธิ ใ นการใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการ
เปลี่ย นแปลงจํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ จั ด สรรให แ ก ผูล งทุน แต ละประเภท เพื่ อ ใหก ารจองซื้อ หุน สามั ญ ครั้ง นี้ป ระสบ
ความสําเร็จในการขายสูงสุด
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บุ ค คลทั่ ว ไป หมายถึ ง บุ ค คลธรรมดา และ/หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มิ ใ ช นั ก ลงทุ น สถาบั น ที่ จ องซื้ อ หุ น ผ า น
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2
ผูมีอุปการคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ทีมีความสัมพันธอันดีกับบริษัท
เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
2.

ขอจํากัดการโอนหุนสามัญที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและ
ผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย หรือการโอนหุนสามัญนั้นเปนเหตุใหบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะ
ใดขณะหนึ่งถือหุนสามัญรวมกันเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทยอมมีสิทธิ
ปฏิเสธการโอนหุนสามัญดังกลาวได
3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก จึงไมมี
ราคาตลาดของหลักทรัพยดังกลาว วิธีการกําหนดราคาในครั้งนี้ ใชวิธีการพิจารณาอัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิเฉลี่ย
(P/E Ratio) ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ในชวงระยะเวลาตั้งแตตนป พ.ศ. 2546 ถึงปจจุบัน
รวมถึงแนวโนมของธุรกิจและสภาวะโดยรวมของอุตสาหกรรมเปนสวนประกอบ
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-
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5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 132 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ชั้น 1-2
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2256 7888

5.2.2

ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 8-10
ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2658 6300
บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23 – 25, และ 45
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2231 1111
บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1-2, และ 5-6
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2627 3100
บริษัทหลักทรัพย ซิมิโก จํากัด (มหาชน)
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2695 5000
บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
สํานักงานตั้งอยูที่ เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0 2266 6677
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5.3

เงื่อนไขและขอตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

5.3.1

เงื่อนไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริ ษั ท ได ต กลงมอบหมายให ผู จัด การการจั ด จํา หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย ผูจั ด จํ า หน า ยและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนซึ่งจะเสนอ
ขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8.00 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพย
มี ข อ ตกลงยอมรั บ ประกั น การจํ า หน า ยหุ น ประเภทรั บ ประกั น ผลการจํ า หน า ยอย า งแน น อน (Firm
Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท มาสเตอร แอด จํากัด
(มหาชน)

5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษัทตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 6,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดยจะชําระใหภายใน
7 วันทําการ นับตั้งแตวันปดการเสนอขาย

5.3.3

จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งสิ้น
หุนสามัญจํานวน 25,000,000 หุน ในราคาหุนละ 8.00 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ ประมาณ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน ประมาณ

5.4

200,000,000
7,360,000
192,640,000
7.71

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
50,000
บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
160,000
บาท
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
6,000,000
บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
50,000
บาท
(ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
100,000
บาท
คาใชจายอื่นๆ*(โดยประมาณ)
1,000,000
บาท
รวมคาใชจายทั้งสิ้น
7,360,000
บาท
หมายเหตุ : *คาใชจายอื่นๆ รวมถึง คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ เปนตน
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5.5

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09:0016:00 น. ของวันที่ 15 - 18 กันยายน 2546
สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 15 - 18 กันยายน 2546

5.6

วิธีการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ ผู มี อํ า นาจควบคุ ม บริ ษั ท ใหญ บริ ษั ท ย อ ยของตนเอง และผู ที่ เ กี่ ย วข อ ง ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหาม
มิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544
วาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
บริษัท มีวัตถุป ระสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้ง นี้ โดยแบงออกเปน 2 สวนใหญ คือ จั ดสรรใหแ ก
(ก) บุคคลทั่วไปจํานวน 22,500,000 หุน และ (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัท จํานวน 2,500,000 หุน ทั้งนี้
สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัท
อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลี่ยนแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้
ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3)
เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544
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5.6.1

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 22,500,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะ
ทําการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญ
ใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบจํานวนที่กําหนดแลว
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบ
กําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2

วิธีจัดสรรหุนสามัญจํานวน 2,500,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท

5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผูจองซื้อตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือ
ชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบาน
หนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางการอื่นที่มี เลขประจําตัวประชาชนพรอม
ทั้ง ลงนามรั บ รองสํา เนาถู ก ต อ ง (กรณี ผู จ องซื้ อ เป น ผู เ ยาว จ ะต อ งแนบสํ า เนาบั ต รประจํ า ตั ว
ประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนาม
รับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่
ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบสํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
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และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน
ระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของ วันที่ 17 และ 18 กันยายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 กันยายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดย
เช็ ค แคชเชี ย ร เ ช็ ค ดร า ฟท นั้ น ๆ จะต อ งลงวั น ที่ วั น เดี ย วกั บ วั น ที่ จ องซื้ อ แต ไ ม เ กิ น วั น ที่ 18
กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพฯ เทานั้น
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคาจอง
ซื้อดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น
(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี
049-4-15170-6 ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยของบริษัท ที่เปดไวกับธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ (บัญชีจองซื้อหุนฯ)
(จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อ
และชําระเงินไดที่ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่
17 และ 18 กันยายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจอง เพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้ง นี้ ผู จั ด จํา หน า ยหลัก ทรั พ ย ต ามข อ 5.2 มี สิ ท ธิ ย กเลิ ก การจองซื้ อ ของผู จ องซื้ อ ที่ ดํ า เนิ น การไม
ครบถวนตามขอ (ก)-(จ)
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5.7.2

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนผูมีอุปการคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
ผู จ องซื้ อ จะต อ งกรอกรายละเอี ย ดการจองซื้ อ ในใบจองซื้ อ ให ถู ก ต อ งครบถ ว นและชั ด เจนพร อ ม
ลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอม
ทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนาม
รับรองสําเนาถูกตองหรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่
มีเลขประจําตัวประชาชน หรือสําเนาเอกสารทางการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้ง
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 เดือน พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิ ติ บุ ค คลนั้ น และประทั บ ตราสํ า คั ญ ของนิ ติ บุ ค คล (ถ า มี ) และแนบสํ า เนาบั ต ร
ประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจ
ลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้ง
บริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของ
นิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 17 และ 18
กันยายน 2546
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
- หากทําการจองซื้อในวันที่ 17 กันยายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงิน
คาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท โดย
เช็ ค แคชเชี ย ร เ ช็ ค ดร า ฟท นั้ น ๆ จะต อ งลงวั น ที่ วั น เดี ย วกั บ วั น ที่ จ องซื้ อ แต ไ ม เ กิ น วั น ที่
18 กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพฯ เทานั้น
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-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 กันยายน 2546 เวลา 09:00-16:00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระคา
จองซื้อดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจองซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อ
รวมเขา “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท มาสเตอร แอด จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี
049-4-15170-6 ซึ่งเปนบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพยของบริษัท ที่เปดไวกับธนาคาร ไทยพาณิชย
จํากัด (มหาชน) สาขาถนนวิทยุ (บัญชีจองซื้อหุนฯ)
(จ) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อ
และชําระเงินไดที่ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแต
เวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 17 และ 18 กันยายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได
ทั้งนี้ ผูจัดการการจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก)-(จ)
5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.8.2

สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท
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5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรนั้น จะทําการ
คืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อผานตน โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัด สรรหุ น สามัญ โดยจา ยเป น เช็ค ขีด ครอ มเฉพาะสั่ ง จ า ยผู จ องซื้ อ ที่ ร ะบุ ไ ว ใ นใบจองซื้อ และส ง ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่
ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่ อยูที่ระบุไ วในใบจองซื้อโดย
ถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย
และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.2

กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตางจํานวนหุนที่จองซื้อจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแก
ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจาย
ผูจ องซื้อ ตามชื่อ ที่ระบุไ วในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อ ยูที่ระบุ ไ วในใบจองซื้อ
ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม สามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแ กผูจองซื้อได
ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการเสนอขาย ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ได
มีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ไดระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงิน
คาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่เปนผูรับจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจาก
ปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรรเนื่องจาก
การปฏิ บั ติ ผิ ด เงื่ อ นไขการจองซื้ อ โดยผู จ องซื้ อ ดั ง กล า วจะต อ งติ ด ต อ ขอรั บ เช็ ค ฉบั บ ดั ง กล า วคื น จาก
ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองซื้อภายใน 30 วันนับจากวันปดการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทํา
การติดตอรับเช็คดังกลาว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยรายที่เปนผูรับจองจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆหากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
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5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย

ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่
เปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถ
ใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อให
ผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถ
ขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดัง นั้น ในการเสนอขายหุนสามัญ เพิ่มทุนแกประชาชนทั่ วไปในครั้ ง นี้ ผูจองซื้อสามารถเลือ กใหบริษัท
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู
กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพย
นั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อ
ฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันที
ที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการ
นําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิก
เลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่
ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ตลาดหลักทรัพยไดทันที่ที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของ
บริษัท ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยและหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของ
บริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้ อสามารถติดตอไดที่ศูนย รับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมี
คาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด

(3)

ในกรณี ที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหอ อกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัท โดยศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการ
จัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดจนกวาจะได รับใบหุน ซึ่ ง
อาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
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ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อ
เจ า ของบั ญ ชี ซื้ อ ขายหลั ก ทรั พ ย ที่ ผู จ องซื้ อ ประสงค ที่ จ ะฝากหุ น สามั ญ ไว ใ นบั ญ ชี ห ลั ก ทรั พ ย ดั ง กล า ว
มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน

สวนที่ 3 หนา 12

