
               บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

สวนที่ 3 
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 

 
3.1 รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 

3.1.1 ประเภทและหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) จํานวน 7,980,000 หุน ในครั้งนี้แบงออก

เปน 2 สวน ดังนี้ 
 
   สวนที่ 1  
  
ผูเสนอขาย : บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
ประเภทหุนที่เสนอขาย   : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

 จํานวนที่เสนอขาย : เสนอขายตอประชาชนจํานวน 7,600,000 หุน คิดเปนรอยละ  19.05 ของ
  จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
มูลคาที่ตราไวตอหุน    : 5 บาทตอหุน 
ราคาที่เสนอขาย             : 13 บาทตอหุน 
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย  :     98,800,000 บาท  
 
สวนที่ 2  

ผูเสนอขาย : บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด  
ประเภทหุนที่เสนอขาย   : หุนสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
จํานวนที่เสนอขาย : เสนอขายตอประชาชนจํานวน 380,000 หุน คิดเปนรอยละ 0.95 ของ
  จํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 
มูลคาที่ตราไวตอหุน          : 5 บาทตอหุน 
ราคาที่เสนอขาย     : 13 บาทตอหุน    
มูลคารวมของหุนเดิมที่เสนอขาย  :     4,940,000 บาท           
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3.1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) จํานวนรวมกัน 
7,980,000 หุน ในราคาหุนละ 13 บาทในครั้งนี้ เสนอขายผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย  ซึ่งมีสัดสวนในการ
เสนอขายหุนดังตอไปนี้ 
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป  :  5,700,000 หุน 
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ  :  2,280,000 หุน 
 
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลทั่วไปที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 (ก) และ 3.5.2 
(ข) ตามลําดับ 

 
ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลและ/หรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธอันดีตอบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด 
(มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 (ก) 

 
3.1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอ่ืน 

หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 7,600,000 หุน ในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ 
 
3.1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของ
บริษัทที่ถือโดยบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ตอประชาชนทั่วไปในครั้งนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการ
พิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (”ตลาดหลักทรัพยใหม”) ในการรับหุนสามัญของบริษัทเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่จะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (”
ตลาดหลักทรัพยใหม”) ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม 2546 และบริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ในฐานะที่ปรึกษาทาง
การเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลวเห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ.2544 ฉบับลงวัน
ที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 วาดวยเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยและการ
ตั้งนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท 
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3.2   ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย 
หุนสามัญของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดในการโอน เวนแตขอจํากัดนั้นจะเปนไปเพื่อรักษา

สิทธิและผลประโยชนที่บริษัทจะพึงไดรับตามกฏหมาย 
การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือช่ือของผูโอน

กับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันบริษัทได เมื่อบริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียน
โอนหุนแลว และใชยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว โดยบริษัทจะลงทะเบียนการโอน
หุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัท
จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตามกฎขอบังคับของตลาด
หลักทรัพยแหงระเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 

 
3.3   ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ไทยมิตซูวา  จํากัด (มหาชน) และหุนสามัญเดิมของบริษัทที่ถือโดยบริษัท 
มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ในครั้งนี้เปนการเสนอขายหุนตอประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก จึงไมมีราคาตลาด
ของหลักทรัพยดังกลาว วิธีการกําหนดราคาเสนอขายในครั้งนี้ คือ วิธีการเปรียบเทียบราคาตลาดที่สามารถอางอิง
ได (Market Comparable) ของราคาหลักทรัพยของบริษัทที่อยูในหมวดเคมีภัณฑและพลาสติกที่จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย (Price/Earnings Ratio)  

 
3.4  ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

-ไมมี- 
 

3.5 การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 
      3.5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
                 การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและสามัญเดิมในครั้งนี้ กระทําผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
       3.5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
อาคาร เมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 8-10 
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6862   
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(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

 บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
เลขที่ 323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ชั้น 9, 23-25, และ 45 

          ถนนสีลม แขวงสีลม เขตสีลม กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289 
 

      บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด 
เลขที่ 191 อาคารสีลมคอมเพลกซ ชั้น 29 
ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741 
 

      บริษัทหลักทรัพย ดีบีเอส วิคเคอรส (ประเทศไทย) จํากัด 
เลขที่ 989 ชั้น 14-15 สยามทาวเวอร   
ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท  0-2657-7820 โทรสาร 0-2658-1269 
 

      บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน)  
เลขที่ 21/3 อาคารไทยวา ทาวเวอร ชั้น 1  
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0083 
 

     บริษัทหลักทรัพย  บีที จํากัด 
เลขที่ 44ชั้น 26 อาคารไทยธนาคาร ชั้น 26 
ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9390 
 
บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด 
เลขที่ 898 ชั้น 8เอ อาคารเพลินจิตทาวเวอร 
ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0 2624 8999 โทรสาร 02 624 8900 

 
3.5.3 เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
 
เงื่อนไขการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริคอินดัสตรี จํากัด ไดตกลงมอบหมายใหผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 
3.5.2 เปนผูดําเนินดําเนินการจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทซึ่งจะเสนอขายแกประชาชน
ทั่วไปจํานวน 7,980,000 หุน (เจ็ดลานเกาแสนแปดหมื่นหุนถวน) ในราคาหุนละ 13 บาท โดยมีขอตกลงยอมรับ
ประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายที่แนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ใหเปนไปตามเงื่อน
ไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
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คาตอบแทนการจัดจําหนาย 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน)  และบริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ตกลงจายเงินคาตอบแทน
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 เปนเงิน            
3,440,190 และ 172,010 บาท ตามลําดับ คิดเปนเงินรวมกันทั้งส้ิน 3,612,200 บาท ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม (VAT) 
โดยจะชําระภายใน 7 วันนับจากวันปดการเสนอขาย 

 
ประมาณการจํานวนเงินที่ผูเสนอขายคาดวาจะไดรับจากการจําหนายหุนสามัญ 
 
 บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด 

จํานวนหุน 7,600,000 380,000 
จํานวนคาหุนที่จะไดรับ 98,800,000 บาท 4,940,000 บาท 
คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย                  5,287,420 บาท                        264,372 บาท 
จํานวนคาหุนสุทธิที่จะไดรับหลังหักคาใชจาย 93,512,580 บาท                     4,675,628 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่จะไดรับตอหุนสุทธิ         12.30 บาท        12.30 บาท 
 
 
ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย 
คาธรรมเนียมในการยื่นคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม   50,000    บาท 
คาธรรมเนียมในการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน   82,992  บาท 
คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน              1,500,000 บาท 
คาธรรมเนียมในการจําหนายหลักทรัพย              3,612,200 บาท 
คาพิมพหนังสือช้ีชวน ใบจองซื้อหุน คาประชาสัมพันธโดยประมาณ   56,600 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน*                      50,000   บาท  
คาใชจายอื่นๆโดยประมาณ**                  200,000 บาท 
  รวมคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย          5,551,792 บาท 
หมายเหตุ   คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 

*ไมรวมคาธรรมเนียมรายป **รวมถึงคาโฆษณาและประชาสัมพันธ คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางกฏ  
หมายและอื่นๆ 
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3.5.5 วิธีการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 
 
  สําหรับบุคคลทั่วไป 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนหลักทรัพยไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 (ก) 
และ (ข) ตามลําดับ ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546 

 
  สําหรับผูมีอุปการะคุณ 

สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหลักทรัพยไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 3.5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 9.00 น ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่  
29 ถึง 30 กันยายน 2546 
 
3.1.5 วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ใหแกประชา
ชนทั่วไป  โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะ
ไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง ตลอดจนผูบริหาร 
ผูถือหุนรายใหญ และบริษัทในเครือของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) และรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดัง
กลาวทั้งหมด เวนแตจะเปนการจัดสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนทั้งหมด 

บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงเปน 2 สวน คือ (1) 
บุคคลทั่วไป 5,700,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ 2,280,000 หุน  

อยางไรก็ดี  ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท เพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการขายสูงสุด 

การจัดสรรหุนในครั้งนี้เปนไปตามขอบังคับเรื่องการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) 

 
3.5.6.1 วิธีจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป 

การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไปนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยในการจัดสรรใหแก
บุคคลทั่วไปจะจัดสรรใหแกผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอนแลวจึงจัดสรรใหแกบุคคลอื่นๆตอไป 
หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุน
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 
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3.5.6.2 วิธีจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ 
            การจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด 
(มหาชน) โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุน
ใหแกบุคคลใดก็ได 
 

3.5.7 วันและวิธีการจองและการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีประเภทฝากสะสมทรัพย ไวกับธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาปทุมธานี เพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้ โดยใชชื่อบัญชีวา “บจ. ไทยมิตซูวา”  บัญชีเลขที่ 178-0-
215198 

บริษัท มิตซูวาอิเล็กทริค อินดัสตรี จํากัด ไดเปดบัญชีประเภทกระแสรายวัน ไวกับ Sanwa Bank สาขา 
Abenobashi, Osaka, Japan  เพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้  โดยเลขที่บัญชีของบัญชีดังกลาวคือ Current A/C 
No.573 

โดยมีรายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้ 
3.5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 

(ก) ผูจองซื้อจะตองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานที่มีเลข
ประจําตัวประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท 
(สําหรับนิติบุคคล) โดยที่เอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัด
จําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย โดยระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. 
- 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546  

(ค) ผูจองซื้อจะตองขําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้ 
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว

เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยที่เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆจะตองลงวันที่ 29 
กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น  

• หากทําการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น 
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ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการ

จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย โดยบุคคลดัง
กลาวขางตน จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชี “บจ. ไทยมิตซูวา” 
(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 3.5.7.1 พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด

จําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามสถานที่ที่ระบุ
ไวใน 3.5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการตามขอ (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 
3.5.7.1 (ก)-(ง) 

 
3.5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

(ก) ผูจองซื้อจะตองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง    
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือช่ือและประทับ
ตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือ สําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว
ประชาชน หรือ สําเนาหนังสือเดินทาง (สําหรับชาวตางชาติ) หรือหนังสือรับรองบริษัท (สําหรับนิติ
บุคคล) โดยที่เอกสารทุกอยางตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนายโดย 
ระยะเวลาการจองซื้อตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 29 ถึง 30 กันยายน 2546 

(ค) ผูจองซื้อจะตองขําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อดังนี้ 
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 29 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว

เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็ค
ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยที่เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟทนั้นๆจะตองลงวันที่ 29 
กันยายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
เทานั้น  

• หากทําการจองซื้อในวันที่ 30 กันยายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียว
เต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น 

ทั้งนี้การชําระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟทใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดซื้อ
รวมในสวนของตนเขาบัญชี “บจ. ไทยมิตซูวา” และ “Current A/C No.573” 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 3.5.7.2 พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ (ค) สงไปยังผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามสถานที่ที่ระบุไวใน 3.5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่  
29 ถึง 30 กันยายน  2546 
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(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อ และไดดําเนินการตามขอ (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อและขอ

เงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจัดจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 3.5.7.2 (ก)-(ง) 

 
3.5.8 การจัดสรรในกรณีท่ีมีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยท่ีเสนอขาย 

3.5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป

ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย 

3.5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะ

คุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 
 

3.5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
 
       3.5.9.1 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดดังนี้   

           
         ในกรณีที่ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
รายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองซ้ือผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการ
จัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะ
เวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 
วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จน
ถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคา
จองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนได
รับคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยชอบแลว และผูจองซื้อหุนไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป 

          ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องจากไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
จะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บ
เงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนาย
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และรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

 
ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ที่
เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซ้ือที่ไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซ้ือ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแก
ผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ย ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่
จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผูจองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวใน
ใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนด
ระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุใน
ใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป  

 
       3.5.9.2 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณมีรายละเอียดดังนี้   

           ในกรณีที่ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณไมไดรับการจัดสรรหุน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการ

จัดสรรรายนั้นๆ จะดําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองซ้ือผานตนเอง โดยไม
มีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผู
จองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืน
เงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผู
จองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการ
จัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว 
อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุ
ในใบจองซ้ือหุนโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซ้ือหุนโดยชอบแลว และผูจองซื้อหุน
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป 

 
  ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณไมไดรับการจัดสรรหุนอันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงิน
คาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะดําเนินการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร อันเนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อตามเช็คคาจองซื้อ โดยผูจองซื้อ
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ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายภายใน 14 วัน นับ
จากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ 

 
ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณไดรับการจัดสรรไมครบจํานวนที่จองซื้อ 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
ไมครบจํานวนที่จองซ้ือ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมี
ดอกเบี้ย ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะใหผู
จองซื้อหุน และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วันนับจาก
วันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจาก
จํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันที่ผูจอง
ซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ 
หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว 
ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสีย
หายใดๆ อีกตอไป  

 
3.1.6 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบันบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
หลักทรัพยใหม”) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบ
ไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)  ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับ
ใบหุน ซึ่งผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) ไดจน
กวาจะไดรับใบหุน 

ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท
ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณีดังตอไปนี้ คือ 
(ก) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบใบหุนตาม

จํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุน
ที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับ
อนุญาตใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว (“ตลาดหลักทรัพยใหม”) 

สวนที่ 3 หนาที่ 11  



               บริษัท ไทยมิตซูวา จํากัด (มหาชน) 

สวนที่ 3 หนาที่ 12  

(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย
(ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อหุน
มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอด
บัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยฝากหุนนั้นอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนที่ผูจองซ้ือฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ
หุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีที่
ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลัก
ทรัพยใหม”)   

         ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ ข. ชื่อของผูจองซื้อหุนจะตองตรงกับชื่อของเจาของ
บัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้น 
บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อหุนตามขอ ก. แทน 

(ค)  ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคที่จะฝากหุนของตนไวในบัญชีของบริษัทผูออก
หลักทรัพย โดยผานบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจอง
ซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการ
นําหุนที่ไดรับการจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด “ และบริษัทศูนยรับ
ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดจํานวนหุนเขาบัญชีดังกลาวในนามของผูจองซื้อหุน และ
ออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรร
สามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยใหม”)   
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