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สวนที่ 3 

ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย 
 
1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
 

1.1. ลักษณะสําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย 
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมตอประชาชนภายใตแบบแสดงรายการขอมูลฉบับนี้ เปนการเสนอ
ขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของ บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) (บริษัท)                   
มีรายละเอียดดังนี้ 

 
จํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายประชาชน : จํานวน 125,700,000 หุน 
จํานวนหุนสามัญเดิมที่เสนอขายประชาชน  จํานวน  31,425,000 หุน 
รวมจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมที่
เสนอขายประชาชน 

: จํานวน 157,125,000 หุน 

มูลคาที่ตราไว : หุนละ 10.00 บาท 
ราคาเสนอขายตอประชาชน : หุนละ 15.50 บาท  
มูลคารวมของหุนที่เสนอขาย : 2,435,437,500 บาท 
หุนที่เสนอขายคิดเปนรอยละ 25.00 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ 

 
1.2. สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมทั้งหมดในครั้งนี้ มีสัดสวนในการเสนอขายดังนี้ 
  

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปในประเทศ 70,125,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 
เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ 28,800,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 
เสนอขายตอนักลงทุนประเภทสถาบันตางประเทศ 35,200,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ 23,000,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 

 
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 
  
นักลงทุนประเภทสถาบัน หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกําหับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยที่ กจ.44/2543 ขอ 7(4) (ก) – (ณ) และนักลงทุนประเภทสถาบันตางประเทศ 
 
ผูมีอุปการะคุณ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป 
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทางการคา, ลูกคา, เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจองซื้อหุนผาน 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
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ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่เสนอขายใหนักลงทุน
ในแตละประเภท ตามรายละเอียดในขอ 5.6 

 
1.3. สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 

หุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทที่เสนอขายจํานวน 157,125,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิและผลประโยชน
เทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ 

 
1.4. ตลาดรองของหุนสามัญ  

บริษัทไดยื่นคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2546 ให
พิจารณารับหุนของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยกําลังอยูในระหวางการ
พิจารณารับหุนสามัญบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน โดยบริษัทจะดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนใน
ครั้งนี้ หลังจากไดรับพิจารณาจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว  

 
2. ขอจํากัดการโอนหุนที่เสนอขาย 

หุนของบริษัท จะโอนไดโดยเสรี โดยไมมีขอจํากัดการโอน การโอนหุนของบริษัทจะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดย
ระบุชื่อผูรับโอนลงลายมือชื่อของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทได เมื่อ
บริษัทไดรับคํารองขอใหลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัท ไดลงทะเบียนการโอนหุน
แลว โดยบริษัท จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วัน นับแตวันไดรับการรองขอนั้น หรือหากบริษัท เห็นวาการโอนหุนนั้น
ไมถูกตองสมบูรณ บริษัทจะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน การโอนหุนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไปตาม 
กฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

 
3. ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย 

การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้ไดกระทําโดยการประเมินมูลคาหุน
สามัญของบริษัทตามมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆที่สามารถอางอิงได โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E) 
และอัตราสวนราคาตอมูลคาทางบัญชี (P/BV Ratio) ของหุนบริษัทในกลุมวัสดุกอสราง รวมทั้งการทํา Book Building ซึ่ง
เปนวิธีการสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price 
Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่
มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามาดวย ซึ่งเปนราคาที่ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินตามที่ตองการ และยังมี
ความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาดรอง ทั้งนี้ชวงราคาที่ใชในการสอบถามคือ 
13.50-15.50 บาทตอหุน 

 
4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

- ไมมี - 
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5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 
 

5.1. วิธีการเสนอขายหลักทรัพย 
การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย โดยวิธีรับประกันผลการจัดจําหนายอยางแนนอน
ทั้งหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม 

 
5.2. ผูจัดจําหนายหลักทรัพย 

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
สํานักงานใหญ :  อาคารเมอรคิวรี่ ทาวเวอร ชั้น 8-10 

  เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
  กรุงเทพฯ 10330 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร. 0-2658-6862 
 

(ข) ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
1. บริษัทหลักทรัพย ทรีนิต้ี จํากัด 
    ช้ัน 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร 
    179/109-110 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ 
    เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2286-3999 โทรสาร 0-2286-6333 
 
3. บริษัทหลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด 
    อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 4 
    เลขที่ 898 ถนนเพลินจิต ปทุมวัน 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2659-7399 
 
5. บริษัทหลักทรัพย ทิสโก จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ ช้ัน 5 อาคารทิสโกทาวเวอร 
    เลขที่ 48/8  ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500 
 
 
7. บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร 
    ช้ัน 18 โซนซีดี และชั้น 14  
    ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261 

2. บริษัทหลักทรัพย เมอรริล ลินซ ภัทร จํากัด 
    ช้ัน 6-11 อาคารสํานักงานเมืองไทย-ภัทร 1 
    เลขที่ 252/6 ถนนรัชดาภิเษก เขตหวยขวาง  
    กรุงเทพฯ 10320 
   โทรศัพท 0-2305-9000 โทรสาร 0-2693-2537 
 
4. บริษัทหลักทรัพย ซิกโก จํากัด 
    อาคารสินธรทาวเวอร 2 ช้ัน 1 
    เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี 
    กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2-627-3177 
 
6. บริษัทหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 130-132 
   อาคารสินธรทาวเวอร 3 ช้ัน 2ม 25-26 
   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801-2 
 
8. บริษัทหลักทรัพย นครหลวงไทย จํากัด  
    เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ช้ัน 8 เอ 
    ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2624-8888 โทรสาร 0-2624-8899 
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9. บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํากัด 
(มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ อาคารสาทรซิต้ีทาวเวอร ช้ัน 9 
   เลขที่ 175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2285-1666 โทรสาร 0-2285-1900 
 
11. บริษัทหลักทรัพย เคจีไอ (ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน) 
   323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ช้ัน 9, 3-25, 45 
   ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2231-1505 
 
13. บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํากัด 
    เลขที่ 48/14-15 อาคารทิสโก ทาวเวอร ช้ัน 8 
    ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500 
   โทรศัพท 0-2638-0300โทรสาร 0-2661-9988 
 
15. บริษัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) 
จํากัด 
   130-132 ช้ัน 3 อาคารสินธร ทาวเวอร 1  
   ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 
   โทรศัพท 0-2659-8000 โทรสาร 0-2658-5799 
 
17. บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
    1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ช้ัน 4-5 
    ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน  
   เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10310 
   โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505 
 
19. บริษัทหลักทรัพย ฟารอีสท จํากัด 
    87/2 ช้ัน 38 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส 
    ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2648-1111 โทรสาร 0-2648-1000 
 
 
 

 
10. บริษัทหลักทรัพย  ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
      ช้ัน 15-17 อาคารลิเบอรต้ี สแควร 
      287 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 
      โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2631-1708 
 

 
12. บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) 
    สํานักงานใหญ เลขที่ 193/111-115  
   อาคารเลครัชดา ช้ัน 25, 27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม 
   แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 
   โทรศัพท 0-2686-6000โทรสาร 0-2661-9988 
 
14. บริษัทหลักทรัพย บัวหลวง จํากัด ทุกสาขาทั่วประเทศ 
    สํานักงานใหญ ช้ัน 29 อาคารสีลมคอมแพล็กซ 
    เลขที่ 191 ถนนสีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 
    โทรศัพท 0-2231-3777โทรสาร 0-2632-0741 
 
16. บริษัทหลักทรัพย ไอบี จํากัด 
    132 ช้ัน 1 อาคารสินธร ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี  
     เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2256-7888 โทรสาร 0-2256-7899 
 
 
18. บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํากัด 
    25 อาคารกรุงเทพประกันภัย ช้ัน 22 ถนนสาทรใต 
    แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
   โทรศัพท 0-2677-4330 โทรสาร 0-2677-4331 
 
 
20. บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด 
    540 ช้ัน 17 อาคารเมอคิวรี่ ถนนเพลินจิต  
    แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
   โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-2658-5799 
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21. บริษัทหลักทรัพย พัฒนสิน จํากัด (มหาชน) 
     21/3 ช้ัน 1 อาคารไทยวาทาวเวอร ถนนสาทรใต 
     แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
    โทรศัพท 0-2285-0060 โทรสาร 0-2285-0901 
      
23. บริษัทหลักทรัพย โกลเบล็ก จํากัด  
     87/2 อาคารซีอารซี ทาวเวอร ออลซีซั่นเพลส ช้ัน 12 
     ยูนิตที่ 1-4 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 
    กรุงเทพฯ 10330 
    โทรศัพท 0-2672-5999 โทรสาร 0-2672-5888 

 
22. บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
    849 ช้ัน 15 อาคารวรวัฒน ถนนสีลม แขวงสีลม 
    เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550 
   โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1615 
 
24. Kim Eng Securities PTE.LTD. 
      9 Temasek Boulevard 
      #39-00 Suntec Tower Two 
      Singapore 038989 
 

 
 

5.3. เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย 
i. เงื่อนไขการจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมของบริษัท ซึ่งจะเสนอขาย
แกประชาชนจํานวน 157,125,000 หุน ตามราคาที่ปรากฏในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลัก
ทรัพยตามขอ 5.2 รับประกันการจําหนาย ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายหุน 
 

ii. คาตอบแทนการจัดจําหนาย 
บริษัทตกลงจายเงินคาตอบแทนการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ใหแกผูจัดการการจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนาย ผูประกันการจําหนายและจัดจําหนาย ผูจัดจําหนาย และตัวแทนผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งส้ิน 38,967,000 บาท โดยจะชําระภายใน 7 วัน นับแตวันปดการเสนอขาย 
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iii. จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน 

บริษัทฯ 
หุนจํานวน 125,700,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 1,948,350,000 บาท 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 31,173,600 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับ 1,917,176,400 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน    15.25  บาท 
      บริษัท ไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 
หุนจํานวน 31,425,000 หุน ในราคาหุนละ 15.50 บาท 487,087,500 บาท 
หัก  คาธรรมเนียมในการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 7,793,400 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับ 479,294,100 บาท 
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัท จะไดรับตอหุน  15.25  บาท 
 
 

5.4. ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท 
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูล 1,948,350 บาท 

• บริษัทฯ 1,558,680 บาท 
• บริษัทไทยคูน กรุป อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 389,670  บาท 

คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 125,700 บาท 
คาธรรมเนียมการรับประกันการจําหนายและจัดจําหนาย 38,967,000 บาท 
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน โดยประมาณ 150,000 บาท 
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน* 3,179,000 บาท 
คาใชจายอื่น ๆ** ประมาณ 2,000,000 บาท 
รวมคาใชจายทั้งส้ิน 46,420,050 บาท 

 
หมายเหต ุ คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
 * ไมรวมคาธรรมเนียมรายป 
 **คาใชจายอื่น ๆ รวมถึง คาที่ปรึกษากฎหมาย คาโฆษณา ประชาสัมพันธ คาใชจายทางการตลาด 

และการเสนอขอมูลตอนักลงทุน เปนตน 
 

5.5. วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย 
สําหรับบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 
สามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม  ไดที่สํานักงานและสาขาของผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 โดยสามารถรับไดตั้งแตวันที่ 21  พฤศจิกายน 2546 เปนตนไป 
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สําหรับผูมีอุปการะคุณ 
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิม ไดที่สํานักงานและสาขาของผู
จัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยสามารถรับไดตั้งแตวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2546 เปนตนไป 

 
5.6. วิธีการจัดสรรหลักทรัพย 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการมิใหมี 
การจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของบริษัท
ตนเอง และผูที่ เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กธ. 38/2544  
วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย  และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของ
บริษัทที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  
ที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัดจําหนายและการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม  
 
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ (1) บุคคลทั่วไปในประเทศ 70,125,000 
หุน (2) นักลงทุนประเภทสถาบันประเภทในประเทศ 28,800,000 หุน (3) นักลงทุนประเภทสถาบันประเภทตาง
ประเทศ 35,200,000 หุน (4) ผูมีอุปการะคุณ  23,000,000 หุน อยางไรก็ดีผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุน
ในแตละประเภทเพื่อทําใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด 
 
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ให เปนไปตามขอบังคับ  เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย  ของตลาดหลักทรัพย 
แหงประเทศไทย 
 

5.6.1. วิธีการจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบัน 
การจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลทั่วไป/นักลงทุนประเภทสถาบันนั้นจะทําการจัดสรรโดยผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดย 
การจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปจะจัดสรรแก ผูที่เปนลูกคาหรือคาดวาจะเปนลูกคาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายกอน จึงจัดสรรแกบุคคลอื่นๆ ตอไป 
สําหรับการจัดสรรใหแกนักลงทุนประเภทสถาบันนั้นใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละราย โดยจะจัดสรรแกบุคคลใดใน
จํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได โดยมีจํานวนขั้นต่ํา 500 หุน และ
เปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน หากยอดจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไป//นักลงทุนประเภทสถาบันครบตามจํานวนที่
กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนาย และรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
แตละรายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ 
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5.6.2. วิธีการจัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ 

ใหการจัดสรรสิทธิในการจองซื้อหุนแกผูมีอุปการะคุณอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของ บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด 
กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้จํานวนหุนที่จัดสรรใหแกผูมีอุปการะคุณรายใดจะมีจํานวนขั้นต่ํา 500 
หุนและเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน 
 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) จะสงใบยืนยันการนําหุนเขา
บัญชีใหแกผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขาย 
หลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบหุนใหผูจองซื้อหุนที่ประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณีย ภายใน 45 วัน นับแตส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อ 

5.7. วิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 
บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีเพื่อรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้โดยมี 

รายละเอียด ดังนี้ 
 ชื่อบัญชี  "บัญชีจองหุนเพิ่มทุน บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” 
 เลขที่บัญช ี 712-1-03205-2 (กระแสรายวัน) 
 ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขากลวยน้ําไท 
 
5.7.1. ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป  

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500  หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก 
ผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว 
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอม 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 

(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ  
ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  

 

(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 
1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผู

จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียร
เช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 28 พฤศจิกายน   2546 

2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 

 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” 
 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (ค) สงไปยังผูจัดการการ
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตาม 
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป 

 

(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตาม 
ขอ 5.7.1 (ก) – (ง) ได 

 
5.7.2. ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ พรอมประทับ
ตราสําคัญของบริษัท  (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวงพาณิ ชยที่ออก 
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บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
ไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น
และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว 
หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา 
ถูกตอง 

 
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้ง
แตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  

 
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

1) หากทําการจองซื้อในวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น.  
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือ
แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชี
ในเขตกรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 

2) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจอง
ซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 

 
ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” 
 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.2 (ค) สงไปยังผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป 

 
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ

และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนายแตละรายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตาม 
ขอ 5.7.2 (ก) – (ง) ได 

 
5.7.3. ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้ 

สวนที่ 3หนา 10 



บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 

 
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซื้อหุนขั้นต่ําจํานวน 500  หุน และเปนจํานวนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อจะตองกรอ

กรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หาก 
ผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของ
บริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปนี้ 
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนพรอมลงนามรับรองสําเนา

ถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัว 
ประชาชน 13 หลัก หรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก พรอม 
ลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบคํายินยอมของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครองที่ผูปกครองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง และ
สําเนาทะเบียนบานที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง) 

- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาชาวตางชาติ สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนาม 
รับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนาม
ของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอมแนบสําเนาบัตรประจําตัว 
ประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 3 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) 
พรอมแนบสําเนาใบตางดาว หรือหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล
ดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

 
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 

หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจองซื้อ คือ ตั้ง
แตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546  

 
(ค) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้ 

 
(ก) หากทําการจองซื้อในวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ผูจองซื้อ

จะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักหักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 2 วันทําการ โดยใหลงวันที่ไมเกินวันที่ 28 พฤศจิกายน   2546 

(ข) หากทําการจองซื้อในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2546 หลังเวลา 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้ง
เดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินสดเทานั้น 
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ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซื้อเปน เช็ค หรือ แคชเชียรเช็ค หรือ ดราฟท ใหขีดครอมส่ังจายผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย พรอมทั้งเขียน
ชื่อ นามสกุล ที่อยูและเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวดานหลัง โดยบุคคลดังกลาวขางตน จะเปนผูทําการโอน
เงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป  
(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)” 
 

(ง) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.3 (ค) สงไปยังผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายแตละรายตาม
สถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 น. ของวันที่ 26 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 
2546 เพื่อใหผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายดําเนินการโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวน
ของตนเขาบัญชีจองซื้อหุนสามัญของบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และ
กลุมผูถือหุนเดิมที่เสนอขายรวม ตามสัดสวนการเสนอขายตอไป 

 
(จ) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ง) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ

และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของ
ผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก) – (ง) ได 

 
5.8. การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

5.8.1. ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป 
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2 ซึ่งดุลพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและ 
รับประกันการจําหนาย  จะพิจารณาจากปจจัยอันไดแก  ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการ 
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ การมีธุรกิจที่
เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือ ดานอื่นๆ กับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ 
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน 

 
5.8.2. ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยู
ในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกัน 
การจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 

 
5.8.3. ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ 

ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหุนที่เสนอขายสําหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ ใหอยูใน 
ดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท ไทยคูน เวิลดไวด กรุป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
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5.9. วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

 
5.9.1. ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปน 
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่
จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตาม
จํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวัน 
ส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.50 ตอป โดยคํานวณจากจํานวน
เงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุน 
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุน 
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อ
แลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 
 

5.9.2. ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อ
หุนตามเช็คคาจองซื้อหุน  
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะคืนเช็ค
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไม
สามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจาก 
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่อยูที่
ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน 
 

5.9.3. ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ  
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่เปน 
ผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนหุนที่จองซื้อ จะทําการคืนเงินคาจอง
ซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแก
ผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อ
หุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน 
นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วัน 
ดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อ
ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ อีกตอไป 
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5.10. วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด โดยตลาดหลักทรัพยฯ ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่
จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใช
บริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจอง
ซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดใน 
ตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน 
 
ดังนั้นในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนและหุนสามัญเดิมแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท 
ดําเนินการในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ 
 
5.10.1. ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) บริษัทจะสง

มอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียน
ตอบรับตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะ
ไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลัง
จากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
 

5.10.2.  ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัท
หลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด  เพื่อผูฝาก” และบริษัท ศูนย รับฝากหลักทรัพย  
(ประเทศไทย) จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน  
บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแก 
ผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยฯ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัท ทําการซื้อขายได
ในตลาดหลักทรัพยฯ 

 
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัท ดําเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับช่ือเจาของบัญชี 
ซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัท 
ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน 
 

5.10.3 ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย 
(ประเทศไทย) จํากัด (Scripless System) กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผู
ออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 เพื่อขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดําเนินการนําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ 
“บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จํากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็
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จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับ
จากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน 
ตลาดหลักทรัพย ฯ  ได ทั นทีที่ ตลาดหลักทรัพย ฯ  อนุญ าตใหหุ นของบริษั ท  ทํ าการซื้ อขายได ใน 
ตลาดหลักทรัพยฯ 
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