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 สวนที ่3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1.! รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ลกัษณะส ําคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ประเภทหลักทรัพยท่ีเสนอขาย  หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน)
จ ํานวนที่เสนอขาย  เสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนจํ านวน 20,000,000 หุน  มูลคาท่ีตราไวหุนละ

  5.00 บาท คิดเปนรอยละ 25.00 ของจ ํานวนหุนที่ออกและเรียกชํ าระแลว
การเสนอขายและจัดสรร เสนอขายใหกับประชาชนทั้งจ ํานวน โดยจดัสรรตามดุลยพินิจของผูจัด

จ ําหนายหลักทรัพย
ราคาเสนอขายหุนละ 10  บาท

สดัสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี ้ เปนการเสนอขายตอประชาชนผานผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ซึ่ง

สัดสวนการเสนอขายเปนดังน้ี
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 12,000,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท :   8,000,000 หุน

ท้ังน้ี ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปล่ียนแปลงจ ํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบ
ความสํ าเร็จในการขายสูงสุด

บุคคลท่ัวไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่เปนลูกคาของผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย
ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

ผูมอุีปการะคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดาและ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับ
บริษทั เชน ผูท่ีมีความสัมพันธทางการคา ตัวแทนจํ าหนาย ลูกคา เจาหนี้การคา หรือพนักงาน เปนตน ท่ีจอง
ซือ้หุนสามญัผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)

ทัง้นี ้จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย

สิทธ ิผลประโยชนและเงื่อนไขอื่น
หุนสามญัของบริษัทที่เสนอขายครั้งนี ้มีสิทธิและผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัท

ทุกประการ

ตลาดรองของหุนทีเ่สนอขาย
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) ไดยื่นค ําขอและเอกสารประกอบการยื่นค ําขอ

ใหรับหุนสามัญ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 ตลุาคม 2546
โดยบริษัทจะด ําเนินการใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรับหุนของบริษทัเปนหลักทรัพยจดทะเบียนตอไป
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2.! ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)  สามารถโอนไดโดยไมมีขอ

จํ ากัด  เวนแตการโอนหุนดังกลาว จะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยในบริษัท มี
จ ํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจ ํานวนหุนท่ีจํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3.! ทีม่าของการก ําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญของบริษัท อตุสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) ในครั้งนี้จะ

ก ําหนดราคาเสนอขาย โดยวธิกีารเปรยีบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) 
ดวยอัตราสวนราคาหุนตอก ําไรสุทธิตอหุน (Price / Earning per share) โดยเทยีบเคียงกับอัตราสวนราคาหุน
ตอก ําไรตอหุนท่ีประมาณ 11 เทา

4.! ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5.! การจอง การจํ าหนายและการจัดสรร
5.1! วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี ้กระทํ าผานผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย

5.2! ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก)! ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย ซีมิโก จํ ากัด (มหาชน)
เลขที ่287  อาคารลิเบอรต้ีสแควร  ชัน้ 15-17 และ 21
ถนนสีลม  แขวงสีลม  เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศพัท  0-2695-5000  โทรสาร 0-2695-5150

(ข)!ผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
540 อาคารเมอรคิวรี่ทาวเวอร ชั้น 8-10 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท 0-2658-6300  โทรสาร 0-2658-6855

บริษัทหลักทรัพย ทสิโก จํ ากัด
เลขท่ี 48/8 อาคารทิสโก ทาวเวอร ชั้น 5 ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศพัท 0-2633-6999  โทรสาร 0-2633-6500
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บริษทัหลักทรัพย ธนชาต ิจํ ากัด
444 ชั้น 14, 18โซนซีดี และ ชั้น 19 โซนเอ
อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร ถนนพญาไท
แขวงวงัใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศพัท 0-2217-9622  โทรสาร 0-2217-9642

บริษัทหลักทรัพยฟลลปิ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
849 อาคารวรวัฒน ชั้น 15 ถนนสีลม  แขวงสีลม
เขตบางรัก  กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศพัท 0-2635-1700 หมายเลขโทรสาร 0-2635-1662

บริษัทหลักทรัพย แอสเซท พลสั จํ ากัด (มหาชน)
193/111-115 อาคารเลครชัดา ชั้น 25-27 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศพัท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
เง่ือนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตาม

ท่ีระบุในขอ 5.2 เปนผูดํ าเนินการจดัจ ําหนายหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท ซึง่จะเสนอขายตอประชาชนรวมทั้ง
ส้ิน 20,000,000 หุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในขอ 1 ท้ังน้ีวธิกีารจัดจ ําหนายของผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยท่ี
ระบุในขอ 5.2 ใหเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจัดจํ าหนายหลัก
ทรัพยของบริษัท

คาตอบแทนในการจัดจํ าหนาย
บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จ ํากดั (มหาชน) ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจ ําหนายใหแกผูจัด

จ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,000,000 บาท * ( เจ็ดลานบาท)  โดยจะชํ าระให
ภายใน 5 วนันับจากวันปดการเสนอขาย

ประมาณการจ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับ
จ ํานวนเงินคาหุนท่ีบริษัทจะไดรับจากการขายหุนคร้ังน้ี 200,000,000 บาท
หัก  ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย * 8,910,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนสุทธิที่บริษัทจะไดรับ 191,090,000 บาท
จ ํานวนเงินคาหุนสุทธิท่ีบริษัทจะไดรับตอหุน 9.55 บาท
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5.4 ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย *
คาธรรมเนียมค ําขออนุญาตเสนอขายหุนสามัญทีอ่อกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 160,000 บาท
คาธรรมเนียมการจดทะเบียนเพิ่มทุน 250,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจ ําหนายหลักทรัพย 7,000,000 บาท
คาธรรมเนียมในการย่ืนขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย 50,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และคาประชาสัมพันธ โดยประมาณ 300,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ โดยประมาณ (รวมคาที่ปรึกษาทางการเงิน) 1,100,000 บาท
           รวมคาใชจายทัง้หมดในการเสนอขายหลักทรัพย 8,910,000 บาท
หมายเหต ุ :  * ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย

5.5 วธีิการขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลท่ัวไป
ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย ไดท่ีสํ านักงานของ

ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ของวันที ่9 ธนัวาคม 2546

สํ าหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ผูประสงคจะจองซ้ือหุนสามารถติดตอขอรับหนังสือช้ีชวนและใบจองซ้ือหลักทรัพย ไดท่ีสํ านักงานของ

ผูจัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 (ก) ตัง้แตเวลา 9.00 น. ของวันที ่9
ธนัวาคม 2546

5.6 วธีิการจัดสรรหลักทรัพย
ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 จะด ําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกตน

เอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํ านาจควบคุม บริษัทใหญ บริษทัยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการก ํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท่ี กธ.14/2546 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข
และวธิกีารในการจัดจ ําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทที่ถูกหามมิ
ใหจดัสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยท่ี กจ. 37/2544 วา
ดวยการจอง การจัดจํ าหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันท่ี 19 คุลาคม 2544 (รวมถึงที่มีการ
แกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนจดัสรรหุนที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อหุนทั้งหมด
บริษทัมวีตัถปุระสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี ้ โดยแบงออกเปน 2 สวน คือ จัดสรรใหแก (ก)

บคุคลทั่วไป จํ านวน 12,000,000 หุน (ข) ผูมอุีปการะคุณของบริษัทจํ านวน 8,000,000 หุน ทั้งนี ้สัดสวนใน
การเสนอขายใหกับบุคคลท่ีไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามท่ีกํ าหนดไวในขอบังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปล่ียนแปลง
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จ ํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความ
สํ าเร็จในการขายสูงสุด
อน่ึง การจดัสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่ก ําหนดตามขอ 5(3)

เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุน
สามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2544
บริษทั ศนูยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะสงใบยืนยันการน ําหุนเขาบัญชีใหแกผูจองซื้อที่

ประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู และจะจัดสงใบ
หุนใหผูจองซ้ือหุนท่ีประสงคจะรับใบหุนทางไปรษณียภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.1  วธิกีารจัดสรรหุนสามัญจ ํานวน 12,000,000 หุนใหแกบุคคลท่ัวไป
การจดัสรรหุนสามัญใหแกบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดย

จะทํ าการจัดสรรหุนสามญัใหแกบุคคลใดในจ ํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญให
แกบุคคลใดกไ็ด และหากยอดการจองซื้อหุนสามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจ ํานวนที่ก ําหนดแลว ผู
จดัจ ําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบ
ก ําหนดระยะเวลาการจองซื้อ   

5.6.2  วธิกีารจัดสรรหุนสามัญจ ํานวน 8,000,000 หุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท
การจดัสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท

5.7 วนัและวธิกีารจอง และการช ําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.7.1 สํ าหรับผูจองซ้ือท่ีเปนบุคคลท่ัวไป
(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซือ้หุนขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอ
กรายละเอียดการจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บคุคลจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถา
ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประจํ าตวัประชาชนและลงนามรับ
รองสํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบสํ าเนาทะเบียนบานหนาท่ีมีเลขประจํ า
ตวัประชาชนหรือสํ าเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน พรอมท้ังลงนามรับรอง
สํ าเนาถกูตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสํ าเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) และสํ าเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง)

-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สํ าเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

-! ผูจองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ี
ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอ ํานาจลง
นามของนติบิุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัว



บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)     

สวนท่ี 3  หนา 6

ประชาชน สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณ)ี ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

-! ผูจองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้ง
บริษทั หนังสือบริคณฑสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถาม)ี
และแนบสํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณ)ี ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข)  ผูจองซ้ือสามารถจองซ้ือไดท่ีสํ านักงานของผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน
ระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 –16.00 น.ของวันที ่11 และ 12 ธันวาคม 2546

(ค)! ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชํ าระเงินดังนี้
-  หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2546 เวลา 9.00 –16.00 น.หรือ วนัที ่12 ธันวาคม

2546 เวลา 9.00 – 12.00 น.ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อโดยช ําระเปนเงินสด หรือเงินโอน
อตัโนมัติ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เชค็ แคชเชียรเช็ค (หรือท่ี
เรียกวา “เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท น้ันๆ จะตองลงวันที่เดียวกับวัน
ที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน
ท้ังน้ี การช ําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด

บญัชเีพือ่ซือ้ขายหลักทรัพยกับผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2  ที่ไดด ําเนินการแจงความ
ประสงคใหโอนเงินเพ่ือชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัต ิ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมี
ผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-  หากทํ าการจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น.ของวันที ่12 ธันวาคม 2546 ผูจองซือ้ตองชํ าระคาจอง
ซือ้ดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง)  ผูจองซือ้ท่ีช ําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัด
จ ําหนายหลักทรัพยตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทํ าการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญช ี “บญัชีจองซื้อหุนเพิ่มทุน บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด
(มหาชน)” เลขท่ีบัญช ี 036-2-95559-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย  ธนาคาร กสิกรไทย จํ ากัด
(มหาชน) สาขา ลาดกระบัง

(จ)  ผูจองซือ้ตองนํ าใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจ ํานงขอจองซื้อและ
ช ําระเงนิไดที่ผูจัดจ ําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9.00 –16.00 น. ของวันที่
11 และ 12 ธันวาคม 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงรายมือชื่อรับจองเพื่อเปน
หลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ)!ผูท่ียืน่ความจ ํานงในการจองซื้อและไดช ําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม
ได ท้ังน้ี ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ด ําเนินการไม
ครบถวนตามขอ (ก) -(จ)

5.7.2 สํ าหรับผูจองซ้ือท่ีเปนผูมีอุปการะคุณของบริษัท
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(ก) ผูจองซื้อจะตองจองซือ้หุนขั้นตํ่ าจํ านวน 1,000 หุน และทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตองกรอ
กรายละเอียดการจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติ
บคุคลจะตองลงนามโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลน้ันพรอมประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถา
ม)ี และแนบเอกสารประกอบการจองซื้อดังนี้

-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สํ าเนาบัตรประจํ าตวัประชาชนและลงนามรับ
รองสํ าเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประชาชน ใหแนบสํ าเนาทะเบียนบานหนาท่ีมีเลขประจํ า
ตวัประชาชนหรือสํ าเนาเอกสารทางราชการอ่ืนท่ีมีเลขประจํ าตัวประชาชน พรอมท้ังลงนามรับรอง
สํ าเนาถกูตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสํ าเนาบัตรประชาชนของผูปกครอง (บิดา/
มารดา) และสํ าเนาทะเบียนบานท่ีผูเยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง)

-! ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สํ าเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง
พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตอง

-! ผูจองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สํ าเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลท่ี
ออกโดยกระทรวงพาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสํ าเนาถูกตองโดยผูมีอ ํานาจลง
นามของนติบิคุคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัว
ประชาชน สํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณ)ี ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

-! ผูจองซือ้ประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ : สํ าเนาหนังสือสํ าคัญการจัดตั้ง
บริษทั หนังสือบริคณฑสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรอง
สํ าเนาถูกตองโดยผูมีอํ านาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับตราสํ าคัญของนิติบุคคล (ถาม)ี
และแนบสํ าเนาใบตางดาว หรือสํ าเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณ)ี ของผูมีอํ านาจลงนามของ
นติบิคุคลดังกลาว พรอมรับรองสํ าเนาถูกตอง

(ข)  ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจ ําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ
5.2 (ก)ภายในระยะเวลาตั้งแตเวลา 9.00 –16.00 น. ของวนัท่ี 11 และ 12 ธันวาคม 2546

(ค)! ผูจองซือ้ตองช ําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชํ าระเงินดังนี้
-  หากทํ าการจองซือ้ในวันท่ี 11 ธันวาคม 2546 เวลา 9.00 – 16.00 น. หรือ วันท่ี 12

ธนัวาคม 2546 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผูจองซื้อจะตองช ําระเงินคาจองซื้อโดยช ําระเปนเงินสด
หรือเงินโอนอัตโนมัต ิ (หรือที่เรียกวา “Automatic Transfer System” หรือ “ATS”) เชค็ แคชเชียร
เชค็ (หรือที่เรียกวา “เชค็ธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท น้ันๆ จะตองลงวันที่
เดยีวกับวันที่จองซื้อ และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทาน้ัน
ท้ังน้ี การช ําระเงินคาจองซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทํ าไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด

บญัชเีพือ่ซือ้ขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามขอ 5.2 (ก)
ทีไ่ดด ําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพ่ือชํ าระคาภาระผูกพันโดยอัตโนมัต ิ และระบบการ
โอนเงนิอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ

-  หากทํ าการจองซ้ือหลังเวลา 12.00 น. ของวันที ่12 ธันวาคม 2546 ผูจองซื้อตองชํ าระคา
จองซือ้ดวยเงินสดหรือโดยการโอนเงินเทานั้น
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(ง)  ผูจองซือ้ท่ีช ําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดการ
การจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก) โดยผูจัดการการจัดจ ําหนาย
และรับประกนัการจ ําหนายจะเปนผูท ําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญช ี“บญัชีจองซื้อหุน
เพิ่มทุน บริษัท อุตสาหกรรมอีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)” เลขท่ีบัญช ี 036-2-95559-9
ประเภทบัญชี ออมทรัพย ธนาคาร กสิกรไทย จํ ากัด (มหาชน) สาขา ลาดกระบัง

(จ)  ผูจองซือ้ตองนํ าใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจ ํานงขอจองซื้อและ
ช ําระเงนิไดทีผู่จัดการการจัดจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2 (ก)ตั้งแต
เวลา 9.00 –16.00 น. ของวนัท่ี 11 และ 12 ธันวาคม 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อ
จะลงรายมอืชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ

(ฉ) ผูท่ียืน่ความจ ํานงในการจองซื้อและไดช ําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอคืนเงินไม
ได ท้ังน้ี ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายตามขอ 5.2 (ก) มีสิทธิยกเลิกการจอง
ซือ้ของผูจองซื้อท่ีด ําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) -(จ)

5.8 การจดัสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจ ํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1! สํ าหรับบุคคลท่ัวไป

การจัดสรรหุนใหแกบคุคลทั่วไปในกรณทีีม่กีารจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขาย ใหอยู
ในดลุยพินิจของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2

5.8.2! สํ าหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทในกรณีท่ีมีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนท่ี
เสนอขาย ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารของบริษัท

5.9 วธิกีารคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซ้ือไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัด
สรรรายน้ัน ๆ จะด ําเนินการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  โดยไมมีดอกเบี้ยหรือ
คาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะส่ังจายผูจอง
ซื้อตามชื่อของผูจองซื้อท่ีระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูของผูจอง
ซือ้ท่ีระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้กรณีที่ไมสามารถ
คนืเงนิคาจองซือ้หุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจอง
ซือ้ ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดัง
กลาวจะตองทํ าการชํ าระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยค ํานวณจาก
จ ํานวนเงนิคาจองซ้ือท่ีไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจน
ถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว อยางไรก็ด ี ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง



บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)     

สวนท่ี 3  หนา 9

ทะเบียนตามที่อยูท่ีระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจดัสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ ท่ีอยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ 
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

 5.9.2 กรณผีูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจ ํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรร
หุนไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อ จะด ําเนนิการใหมีการสงมอบเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อ  โดย
ไมมดีอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนที่จองซื้อ
โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณยีลงทะเบียนตามที่อยูของผูจองซื้อที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน หลังส้ินสุด
ระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี ้ กรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะ
เวลา 14 วนั นับจากวันส้ินสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 
5.2 รายท่ีมหีนาทีร่บัผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองท ําการช ําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุน
ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยค ํานวณจากจ ํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวัน
ท่ีพนกํ าหนดระยะเวลา 14 วันดังกลาวจนถึงวันท่ีผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อทางไปรษณียลง
ทะเบียนตามทีอ่ยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว อยางไรก็ด ีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสง
เชค็คนืเงนิคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคา
เสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสง ซึ่งเปนผลมาจากความไมครบถวนของ ชื่อ 
ทีอ่ยู ทีผู่จองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะไมรับผิด
ชอบตอความผิดพลาดดังกลาว

5.9.3 กรณผีูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย ตามท่ีระบุไวในขอ 5.2 ท่ีเปนผูรับจองซ้ือ จากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัด
สรรหุนรายน้ันๆ เนื่องจากปฎิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ จะด ําเนนิการใหมีการคืนเช็คคาจองซื้อให
แกผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรเนือ่งจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อตองติดตอ
ขอรบัเชค็ดงักลาวคืนจากผูจัดจ ําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วนั หลังส้ิน
สุดระยะเวลาการจองซื้อหุน หากผูจองซื้อไมทํ าการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดจ ําหนายหลัก
ทรัพยรายท่ีเปนผูรับจองจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ อยาง
ไรก็ดี ไมวากรณีใดๆหากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบใุนใบจองซือ้โดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจอง
ซือ้ไมมสิีทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆอีกตอไป

5.10 วธิีการสงมอบหลักทรัพย
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ปจจุบันบริษทั ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับ
หนาทีเ่ปนนายทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ ผู
จองซือ้สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซ้ือขายแบบไรใบหุน (Scripless System)
ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญในในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตให
หุนของบริษทัเร่ิมทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน
โดยผูจองซื้อหุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน

ดงัน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนในครั้งนี้ ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท
ด ําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 3 กรณี ดงัตอไปนี ้คือ

(ก)! ในกรณีท่ีผูจองซ้ือประสงคจะขอรับใบหุน  โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อ นายทะเบียนหุน
ของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุนตาม
จํ านวนท่ีไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชื่อที่อยูที่
ระบุไวในใบจองซ้ือภายใน 45 วัน นับจากวันปดทํ าการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูไดรับการจัดสรรจะไม
สามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภาย
หลังจากท่ีหุนของบริษัทไดรับอนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแลว

(ข)! ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด 
กลาวคอื ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพย ซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลัก
ทรัพยอยู กรณีนี้นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จ ํากดั จะออกใบหุนในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพื่อผูฝาก” 
และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจ ํานวนหุนท่ีบริษัท
หลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจ ํานวนหุนท่ีผู
จองซื้อฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลัก
ทรัพยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
ในกรณทีีผู่จองซื้อเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10 (ข) ชือ่ผูจองซื้อในใบจองซื้อจะ

ตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซ้ือขายหลักทรัพยที่ผูจองซ้ือประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชี
ของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มฉิะนัน้แลว บริษัทขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะดํ าเนินการออกใบหุนใหแก
ผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ก) แทน

(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของบริษทั ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยผูจองซ้ือประสงคท่ีจะฝากในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย 
สมาชกิเลขท่ี 600 กรณีน้ี บริษัทจะด ําเนินการนํ าหุนสามัญท่ีไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝาก
หลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนสามัญตามจ ํานวนที่ผูจองซื้อ
ไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการ
ฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีน้ี ผูท่ีไดรับการจัดสรรจะ
สามารถขายหุนสามัญท่ีไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยและหากผูจองซื้อตองการถอนหุน
สามญัออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถติดตอไดที่
ศนูยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย
ก ําหนด



บริษัท อุตสาหกรรม อีเล็คโทรนิคส จํ ากัด (มหาชน)     
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