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สวนที ่3 
ขอมูลเกีย่วกบัการเสนอขายหลักทรัพย 

1. รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย 

1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย  

การเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนภายใตหนังสือชี้ชวนฉบับน้ี เปนการเสนอขายหุนสามัญของ บริษัท แพค เดลตา 
จํากัด (มหาชน)  จํานวน 10,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท คิดเปนรอยละ 25 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลว
ทั้งหมดภายหลังการเสนอขายคร้ังนี้ ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังน้ี 

 ผูเสนอขาย : บริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) 
     Pack Delta Public Company Limited 
 ที่อยูผูเสนอขาย : 136-136/1 หมู 17 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี 
    ตําบลบางเสาธง  ก่ิงอําเภอบางเสาธง 
    สมทุรปราการ  
    โทรศัพท 0-2315-2289-90 
    โทรสาร  0-2315-1293 
 ลักษณะหลักทรัพย : หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : 10,000,000 หุน โดยคิดเปนรอยละ 25 ของหุนท่ีเรียกชําระแลว

ทั้งหมดของบริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในคร้ังน้ี 
 การเสนอขายและจัดสรร : ประชาชนทั้งจํานวน ทั้งนี้ การจัดสรรหุนใหกับประชาชนข้ึนอยูกับ

ดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพย 
 ราคาเสนอขายหุนละ : 9 บาท 

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน 

การเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนท้ังหมดในคร้ังน้ี มีสัดสวนในการเสนอขายดังน้ี 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน  3,000,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ  700,000 หุน 

เสนอขายตอบุคคลท่ัวไป  6,300,000 หุน 

บุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุน
ประเภทสถาบัน 

หมายถึง ผูลงทุนประเภทสถาบันตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 44/2543 เร่ือง การย่ืนและการ
ยกเวนการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย ขอ 
7(4) (ก)-(ณ) ซ่ึงจองซ้ือหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) 

ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ  หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่เปนผูมีอุปการะคุณ
ของบริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) เชน ผูมีความสัมพันธทาง
การคา ลูกคา และเจาหน้ีการคา เปนตน ซ่ึงจองซ้ือหุนผานผูจัดการ
การจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) 

บุคคลท่ัวไป หมายถึง ผูจองซ้ือที่เปนบุคคลทั่วไป ที่จองซ้ือหุนผานผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 
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ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ  
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท 

1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น 

หุนสามัญของบริษัทฯ ท่ีเสนอขายจํานวน 10,000,000 หุนในคร้ังน้ี มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิม
ของบริษัทฯ ทุกประการ  และมีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2546 เปนตนไป 

1.4 ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย 

บริษัทฯ ไดย่ืนคําขออนุญาตและเอกสารประกอบตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2546  
ใหพิจารณารับหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการ 
ใหรับหุนเปนหลกัทรัพยจดทะเบยีนตอไป  

2.  ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย  

หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคล
ที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  

3. ท่ีมาของการกําหนดราคาหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  

การกําหนดราคาหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท แพค เดลตา จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขายในคร้ังน้ีจะกระทําโดยการประเมิน
มูลคาหลักทรัพยของบริษัทฯ ดวยวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ประกอบกับการใชวิธีเทียบเคียงกับ
ราคาตลาด (Market Comparable) ดวยอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน (P/E Ratio) โดยบริษัทในตลาดที่มีการดําเนิน
ธุรกิจใกลเคียงกันมีอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุนที่ประมาณ 6 เทา รวมทั้งไดคิดสวนลดจากราคาดังกลาวประมาณรอย 
15 เน่ืองจากเปนบริษัทที่มีขนาดเล็กและนําเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม (MAI) ซ่ึงราคาที่กําหนดน้ีเปนราคาที่ทํา
ใหบริษัทฯ ไดรับจํานวนเงินตามที่ตองการ และยังมีความตองการหุนเหลืออยูมากพอที่คาดวาจะทําใหราคาหุนมีเสถียรภาพ
ในตลาดรอง จึงเปนท่ีมาของราคาท่ีจะเสนอขายในคร้ังน้ี  

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง 

- ไมมี – 

5. การจอง การจําหนาย และการจัดสรร 

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย  

การเสนอขายหลกัทรัพยในคร้ังน้ี เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลกัทรัพย 

5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย  

(ก) ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย  

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

(1) บริษัทหลักทรัพย กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) 
 เมอรคิวร่ี ทาวเวอร 
 เลขที่ 540 ชั้น 8 -10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855 

(2) บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน) 
 ชั้น 15-17 อาคารลิเบอรต้ีแสควร  
 เลขที่ 287 ถนนสีลม เขตสาธร กรุงเทพฯ 10500 
 โทรศัพท 0-2695-5000 โทรสาร 0-2695-5150 

(3) บริษัทหลักทรัพย ธนชาติ จํากัด  
 444 ชั้น 14, 18 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ 
 อาคารเอ็ม บี เค ทาวเวอร จํากัด  
 ถนนพญาไท แขวงวังใหม 
 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
 โทรศัพท 0-2217-9622 โทรสาร 0-2217-8198 

(4) บริษัทหลักทรัพย บีท ีจํากัด 
 ชั้น 26 เลขที่ 44 อาคารไทยธนาคาร  

  ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี 
  กรุงเทพฯ 10330  
  โทรศัพท 0-2657-9000 โทรสาร 0-2657-9300  

5.3 เง่ือนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย  

 เง่ือนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย 

บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลกัทรัพยตามทีไ่ดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพ่ิม
ทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนทั่วไปรวมทั้งสิ้น 10,000,000 หุน ตามจํานวนและราคาที่ระบุในขอ 1 ภายใต
เงือ่นไขทีร่ะบไุวในหนังสือสญัญาแตงต้ังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน   

 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย 

บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 4,815,000 บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) โดยชําระภายใน 10 วันนับแตวันปดการขาย 

จํานวนเงินคาหุนท่ีผูเสนอขายไดรับท้ังส้ิน (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

หุนจํานวน 10,000,000 หุน ในราคาหุนละ 9 บาท 90,000,000 บาท 

หัก  คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุน โดยประมาณ 4,500,000 บาท 

จํานวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับ (กอนหักคาใชจายอืน่ๆ) โดยประมาณ 85,500,000 บาท 

จํานวนเงนิคาหุนท่ีบริษัทฯ จะไดรับตอหุน (กอนหักคาใชจายอืน่ๆ) โดยประมาณ 8.55 บาท 
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5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย (ไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม) 

คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญที่ออกใหม 50,000  บาท 
คาธรรมเนียมการย่ืนแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน  72,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 10,000 บาท 
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 4,500,000 บาท 
คาธรรมเนียมในการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน 75,000 บาท 
คาพิมพหนังสือชีช้วน ใบจองซ้ือหุน โดยประมาณ 71,000 บาท 
คาใชจายอื่นๆ โดยประมาณ 1,500,000 บาท 
รวมคาใชจายทัง้หมดในการเสนอขายหลักทรัพย 6,278,000 บาท 
หมายเหตุ: คาใชจายอื่น คือ คาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน และทีป่รึกษาอืน่ 

5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย  

ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซ้ือหุนสามัญไดที่สํานักงานของผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ไดตั้งแตวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลใชบังคับจนถึงวันสิ้นสุดการเสนอขาย 
เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 

ทั้งนี้ ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามัญของบริษัทฯ สามารถทําการดาวนโหลด (Download) ใบจองและหนังสือช้ีชวนซ่ึงมี
ขอมูลไมแตกตางจากหนังสือชี้ชวนที่ย่ืนตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและใบจอง 
เพ่ือศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญคร้ังน้ีไดกอนทําการจองซ้ือหุน ตั้งแตเวลา 15:00 น. ของวันที่ 14 
พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 จากเว็บไซตช่ือดังตอไปน้ี www.assetplus.com  

5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ  
ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว และจะไมจัดสรรหุนที่ 
เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพยตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ 
ตลาดหลักทรัพยวาดวยการจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนท่ีเหลือ
จากการจองซ้ือของผูจองซ้ือหุนทั้งหมด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่  
กจ. 37/2544 และ กธ. 14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลกัทรัพย  

บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในคร้ังน้ีโดยแบงออกเปน 3 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไปที่เปน 
นักลงทุนประเภทสถาบันจํานวน 3,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ จํานวน 700,000 หุน (ค) บุคคลทั่วไป
จํานวน 6,300,000 หุน  

ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ  
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนในแตละประเภท  

5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 3,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย โดยจะทําการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได  
หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุน
ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขัอ 5.2 (ก) 
ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซ้ือหุนของนักลงทุนประเภทสถาบันกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 
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5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 700,000 หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ  

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลท่ัวไปท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะทําการ
จัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แต
ตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุนครบตาม
จํานวนท่ีกําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามขอ 5.2 (ก) ขอสงวนสิทธิในการ
ปดรับจองซ้ือหุนของผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ กอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 6,300,000 หุน ใหแกบุคคลท่ัวไป 

การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทํา
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แต
ตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน และหากยอดการจองซ้ือหุนของผูจอง
ซ้ือบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับ
จองซ้ือหุนของบุคคลท่ัวไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซ้ือ 

5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซ้ือหุน 

5.7.1 สําหรับผูจองซ้ือบุคคลท่ัวไปท่ีเปนนักลงทุนประเภทสถาบัน 

ผูจองซ้ือประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนนักลงทุนประเภทสถาบันจะตองจองซ้ือหุนเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุในขอ 5.2 (ก) ตั้งแตเวลา 09.00 น. 
ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 โดยจะตองปฏิบัติตาม
วิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม 
ลงลายมือชื่อ และประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ
กระทรวงพาณิชย สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลน้ัน หรือสําเนาหนังสือ
เดินทางของผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคลในกรณีผูมีอํานาจลงนามมิไดถือสัญชาติไทย โดยเอกสารทุกอยาง
ตองลงนามรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บล. 
แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน” 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพ่ือซ้ือขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.1 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตาม
ขอ 5.7.1 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระ
เงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืน
ระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือ
หุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทาน้ัน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขาบัญชี “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท 
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แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 731-2-36797-6 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนบางนา-ตราด กม. 4 

(ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดดําเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.1 (ก) – (ค)  

5.7.2 สําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ  

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปที่เปนผูมีอุปการะคุณของบริษัทฯ และบริษัทยอยจะตองจองซ้ือหุนขั้นต่ําจํานวน 
1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายท่ีระบุในขอ 5.2 (ก) ต้ังแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ถึงวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม 
ลงลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอม
ประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปน้ี 

ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน 
6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันท่ีตามวันท่ีจองซ้ือแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และขีดครอมสั่งจาย “บล. 
แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน) เพ่ือการจองซ้ือหุน” พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่
ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพ่ือซ้ือขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระ
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตาม
ขอ 5.7.2 (ข) สงไปยังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) ในกรณีชําระ
เงินคาจองซ้ือหุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืน
ระหวางเวลา 09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 
พฤศจิกายน 2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือ
หุนเปนเงินสดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทาน้ัน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขาบัญชี “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท 
แพค เดลตา จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 731-2-36797-6 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา
ถนนบางนา-ตราด กม. 4 

(ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงคในการจองซ้ือและไดดําเนินการตามขอ 5.7.2 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.2 (ก) – (ค)  
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5.7.3 สําหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลท่ัวไป 

ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองจองซ้ือหุนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดย
สามารถจองซ้ือผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึงเวลา 16.00 ระหวางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 ถึง
วันที ่18 พฤศจิกายน 2546 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปน้ี 

(ก) ผูจองซ้ือจะตองกรอกรายละเอียดการจองซ้ือในใบจองซ้ือหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซ้ือเปนนิติบุคคล จะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน พรอมประทับตรา
สําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบเอกสารประกอบการจองดังตอไปน้ี 

ผูจองซ้ือบุคคลธรรมดา ตองแนบสําเนาบัตรประชาชน หรือสําเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจําตัวประชาชน
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

ผูจองซ้ือนิติบุคคล ตองแนบสําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชยและมีอายุไมเกิน  
6 เดือน พรอมรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลน้ัน และประทับตราบริษัท (ถามี) และ
สําเนาหลักฐานของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซ้ือครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซ้ือ โดยจะตองชําระเงินเปนเงินสดหรือเงินโอน 
การโอนเงินอัตโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่
เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท เพียงฉบับเดียวเต็มจํานวนเงินและตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานัก
หักบัญชีเดียวกัน โดยลงวันที่ตามวันที่จองซ้ือแตไมเกินวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 และขีดครอมสั่งจาย
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไว
ในขอ 5.2 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่ติดตอไดไวขางหลังเช็ค แคชเชียรเช็ค หรือ 
ดราฟท 

ทั้งนี้ การชําระเงินคาจองซ้ือผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซ้ือที่ไดเปดบัญชีเพ่ือซ้ือขาย
หลักทรัพยกับผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 (ก) ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชําระ 
คาภาระผูกพันโดยอัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซ้ือ 

(ค) ผูจองซื้อจะตองนําใบจองซื้อหุนสามัญ และเอกสารประกอบตามขอ 5.7.3 (ก) พรอมเงินคาจองซ้ือหุนตาม
ขอ 5.7.3 (ข) สงไปยังผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายที่ระบุไวในขอ 5.2 ในกรณีชําระเงินคาจองซ้ือ
หุนเปนเงินสดหรือเงินโอน การโอนเงินอัตโนมัติ เช็ค แคชเชียรเช็ค หรือดราฟท จะตองนําย่ืนระหวางเวลา 
09.00 น. – 16.00 น. ของวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546 และ 9.00 น. – 12.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 
2546 และหากย่ืนหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 จะตองชําระเงินคาจองซ้ือหุนเปนเงิน
สดหรือเงินโอน หรือการโอนเงินอัตโนมัติเทาน้ัน โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย 
จะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซ้ือรวมเขาบัญชี “บัญชีเพ่ือการจองซ้ือหุนสามัญเพ่ิมทุน บริษัท แพค 
เดลตา จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 731-2-36797-6 ของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขาถนนบางนา 
- ตราด กม. 4 

(ง) ผูจองซ้ือที่ย่ืนความจํานงในการจองซ้ือและไดดําเนินการตามขอ 5.7.3 (ค) แลว จะขอยกเลิกการจองซ้ือ
หุนและขอรับเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซ้ือ
ของผูจองซ้ือท่ีดําเนินการไมครบถวนตามวิธีการท่ีระบุในขอ 5.7.3 (ก) – (ค)  
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5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหุนเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย 

หากมีผูจองซ้ือหุนเกินกวาสัดสวนหุนที่จะจัดสรรใหที่ระบุในขอ 1 ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุในขอ 5.2  
จะดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการในการจัดสรรหุนท่ีระบุในขอ 5.6 สําหรับผูจองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรหรือไดรับ
จัดสรรนอยกวาจํานวนทีจ่องซ้ือจะไดรับคืนเงินคาจองซ้ือตามรายละเอยีดในขอ 5.9  

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย 

 ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุน 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ 
ใหแกผูจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และ
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับ
บุคคลทั่วไป และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไมสามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจอง
ซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับบุคคลท่ัวไป และผูมีอุปการะคุณ ผูจอง
ซ้ือจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจาก
วันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือโดยถูกตองแลว ให
ถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีก
ตอไป 

 ในกรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ 

ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซ้ือในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรหุน โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซ้ือที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซ้ือ โดยจายเปนเช็คขีด 
ครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซ้ือ
ภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือสําหรับผูจองซื้อบุคคลทั่วไป และผูมีอุปการะคุณ ทั้งนี้ ในกรณีท่ีไม
สามารถคืนเงินคาจองซ้ือหุนในสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซ้ือหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซ้ือ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซ้ือหุนที่ไมได
รับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน 
อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซ้ือโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซ้ือไดรับเงินจองซ้ือคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย 
และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป 

ในกรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนอันเน่ืองจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซ้ือหุนตามเช็คคาจองซ้ือหรือ
เน่ืองจากผิดเงื่อนไขในการจองซ้ือ ผูจัดจําหนายหลกัทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซ้ือใหแกผู
จองซ้ือที่ไมไดรับการจัดสรรอันเน่ืองมาจากการไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อ หรือเน่ืองจากผิด
เงื่อนไขในการจองซื้อ โดยผูจองซ้ือตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 
ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซ้ือ  

5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย 

ปจจุบัน บริษัทฯ ไดเปดบัญชีฝากหลักทรัพยกับบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือใหบริการรับ
ฝากใบหุนที่จองซ้ือในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ผูจองซ้ือสามารถใชบริการของศูนย 
รับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้ เพ่ือใหระยะเวลาในการ
ดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบยีนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยส้ันลง และเพ่ือใหผูจองซ้ือสามารถขายหุนในตลาด
หลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิมทําการซ้ือขายไดในตลาดหลักทรัพย
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แหงประเทศไทย ซ่ึงแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนซ่ึงผูจองซ้ือจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลกัทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน  

ผูจองซ้ือหุนสามารถเลอืกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน  2 กรณี ดังตอไปน้ี คือ 

(ก) ในกรณีท่ีผูจองซ้ือหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย กลาวคือ ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของ
บริษัทหลักทรัพยซ่ึงผูจองซ้ือมีบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ีนายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรรในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพ่ือผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัท
หลกัทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทกึยอดบัญชีจํานวนหุนท่ีผูจองซ้ือฝากไว และออก
หลกัฐานการฝากใหแกผูจองซ้ือภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซ้ือหุน อยางไรก็ดี การบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่
ผูจองซ้ือฝากไวจะใชเวลานอยกวา 10 วัน ในกรณีน้ี ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อ
ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(ข) ในกรณีที่ผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซ้ือ นายทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ 
บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับ 
การจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามช่ือที่อยูที่ระบุในใบจองซ้ือหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจอง 
ซ้ือหุน ในกรณีน้ี ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยได
จนกวาจะไดรับใบหุน ซ่ึงอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทยแลว 

ในกรณีท่ีผูจองซ้ือเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซ้ือในใบจองซ้ือจะตองตรงกับชื่อเจาของ
บัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ  
ขอสงวนสิทธิท่ีจะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซ้ือตามขอ 5.10 (ข) แทน 

 


