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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย
1.

รายละเอียดหลักทรัพยที่เสนอขาย

1.1 ประเภทและหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) จํานวน
30,000,000 หุน คิดเปนรอยละ 25.0 ของจํานวนหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายครั้งนี้
ลักษณะหลักทรัพยที่เสนอขายมีดังนี้
ผูเสนอขาย

:

ที่อยูผูเสนอขาย

:

ลักษณะหลักทรัพย
จํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย

:
:

มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขายหุนละ

:
:

ราคาเสนอขายหุนละ

:

มูลคารวม
ระยะเวลาจองซื้อ

:
:

บริ ษั ท มุ ง พั ฒ นา อิ น เตอร แ นชชั่ น แนล จํ า กั ด (มหาชน)
(“บริษัทฯ”)
Moong Pattana International Public Company Limited
อาคารมุงพัฒนา 947/171 บางนาคอมเพล็กซ
ถนนบางนา-ตราด กม.3 แขวงบางนา เขตบางนา
กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท 02-361-9009 โทรสาร 02-361-9025-6
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
24,000,000 หุน สําหรับประชาชน 4,000,000 หุน
สําหรับผูมีอุปการคุณ และ 2,000,000 หุนสําหรับกรรมการ
ผูบริหาร และพนักงาน โดยคิดเปนรอยละ 20.0 รอยละ
3.33 และรอยละ 1.67 ของหุนที่เรียกชําระแลวทั้งหมดของ
บริษัทฯ ภายหลังจากการเสนอขายหุนในครั้งนี้ ตามลําดับ
1.00 บาท
2.30 บาทตอหุน (สําหรับจําหนายใหแกประชาชนและผูมี
อุปการคุณ)
1.75 บาทตอหุน (สําหรับจําหนายใหแกกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานโดยมีสวนลดไมเกินรอยละ 25 ราคาเสนอขาย
หุนตอประชาชน)
67,900,000 บาท
ตั้ ง แต เ วลา 9.00 น. ถึ ง 16.00 น. ของวั น ที่ 23 ถึ ง 24
กันยายน 2552

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดในครั้งนี้เปนการเสนอขายตอประชาชน ผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยมีสัดสวนในการเสนอขาย ดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอผูมีอปุ การคุณของบริษัทฯ
เสนอขายกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน

24,000,000
4,000,000
2,000,000
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หุน
หุน
หุน

80.00 %
13.33 %
6.67 %
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ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนที่เสนอขายตอนักลงทุนในประเทศในแตละประเภทขางตน หรือเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดสรรหุนตาม
รายละเอียดที่กําหนดไวในขอ 5.6 ทั้งนี้เพื่อใหการเสนอขายครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด
(ก) บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งมิใชนักลงทุนสถาบันตามนิยามที่
กําหนดไวตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 17/2551 เรื่องการ
กําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและการเสนอขายหลักทรัพย แตเปนลูกคา คูสัญญา บริษัทคูคา
ผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจ ผูที่ใหการสนับสนุนดานขอมูลทางธุรกิจ ผูแนะนําลูกคา
และธุรกิจ หรือผูที่มีอุปการคุณไมวาทางตรงหรือทางออมของผูจัดจําหนายหลักทรัพย บริษัทใหญ บริษัทยอย
บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่เกี่ยวของ ตลอดจนผูถือหุนใหญ ผูบริหารและผูมีอํานาจควบคุม หรือผูที่
เกี่ยวของกับบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทั้งที่ติดตอใน
ปจจุบัน ที่เคยติดตอ หรือผูที่คาดวาจะไดติดตอ โดยนักลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป สามารถจองซื้อหุนผานผูจัด
จําหนายหลักทรัพย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ทั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนราย
ใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอย และผูที่เกี่ยวของของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกัน
การจําหนาย หรือผูจัดจําหนายรับประกันการจําหนาย ตามที่กําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่องหลักเกณฑ เงื่อนไขและวิธีการในการจัดจําหนาย
หลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
(ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลทั่วไป ซึ่งทําคุณประโยชน มี
ความสัมพันธอันดี ใหคําแนะนําหรือใหความชวยเหลือในทางใดๆ ไมวาโดยทางตรงหรือโดยทางออมตอ
บริษัทฯ บริษัทยอย และ/หรือ บริษัทรวม รวมตลอดถึงผูใหคําปรึกษาทางธุรกิจ ลูกคา คูสัญญา หรือบริษัทคู
คาที่ติดตอ เคยติดตอ หรือจะไดติดตอในเชิงพาณิชยกับบริษัทฯ บริษัทยอย บริษัทรวม และ/หรือ บริษัทที่
เกี่ยวของ ผูมีอํานาจควบคุม ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของของบุคคลตางๆ ดังกลาวขางตน
ตามที่ไดนิยามไวในประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตลอดจนพนักงานที่ทํางานกับบุคคลตางๆ ดังกลาว
ขางตน ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ทั้งนี้
การจัดสรรหุนแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ เปนดุลพินิจของกรรมการ กรรมการบริหาร และ/หรือผูบริหาร
ของบริษัทฯ
(ค) กรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ หมายถึง กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท
มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ซึ่งจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1
ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
การจัดสรรหุนในครั้งนี้ ไมรวมถึงการจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยโดยทั่วไป เนื่องจากความตองการซื้อจาก
กลุมบุคคลขางตนเพียงพอตอมูลคารวมของหุนที่เสนอขายในครั้งนี้แลว และสามารถกระจายหุนในวงกวางได
อยางเพียงพอแลว จึงไมมีความจําเปนตองจัดสรรตอนักลงทุนรายยอยทั่วไป
1.3 สิทธิ ผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 30,000,000 หุนที่เสนอขายในครั้งนี้ มีสิทธิ และผลประโยชนเทาเทียม
กับหุนสามัญเดิมของบริษัทฯ ทุกประการ และหากมีประกาศการจายเงินปนผล มีสิทธิไดรับเงินปนผลจากการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 3 ป 2552 เปนตนไป
1.4 ตลาดรองของหุน ที่เสนอขาย
เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2552 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ไดแจงวา คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทฯ แลว เห็นวา หลักทรัพยของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ
ครบถ ว นตามข อ บั ง คั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ว า ด ว ยเรื่ อ ง การรั บ หุ น สามั ญ เป น หลั ก ทรั พ ย
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2546 (รวมทั้งที่แกไขเพิ่มเติม)
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ที่จะสามารถเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ได ยกเวนคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุน
รายยอยซึ่งบริษัทฯ จะตองมีผูถือหุนรายยอยไมนอยกวา 300 รายและถือหุนรวมกันไมนอยกวารอยละ 20
ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ โดยผูถือหุนดังกลาวแตละรายตองถือหุนไมนอยกวา 1 หนวยการซื้อขาย
นอกจากนี้ บริษัทฯ ตองดําเนินการหามบุคคลตามขอ 3 แหงประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทยวาดวยการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่
กําหนดนําหุนและหลักทรัพยจํานวนรวมกันรอยละ 55 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนตอประชาชน
ออกขายภายใน 1 ป นับจากวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ โดยเมื่อครบ
กําหนด 6 เดือน สามารถทยอยขายหุนหรือหลักทรัพยไดรอยละ 25 ของหุนหรือหลักทรัพยทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขาย ดังนั้น กรณีนี้บริษัทฯ จึงยังคงมีความไมแนนอนวาบริษัทฯ จะไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยฯ
ในการรับหุนสามัญของบริษัทฯเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
1.5 ขอมูลอื่นๆ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการหามผูบริหารหรือผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของขายหุนและหลักทรัพยภายในระยะเวลาที่กําหนด พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมทั้ง
ที่มีการแกไขเพิ่มเติม) กําหนดหามผูถือหุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทฯ เสนอขายหุนตอประชาชนนําหุนหรือ
หลักทรัพยที่อาจแปลงสภาพเปนหุนในจํานวนรวมกันเทากับรอยละ 55 ของทุนที่ชําระแลวภายหลังการเสนอ
ขายในครั้งนี้ออกขายภายในกําหนดระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่หุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายในตลาด
หลักทรัพยฯ โดยภายหลังจากวันที่หุนของบริษัทฯ ทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ ครบ 6 เดือน ใหบุคคล
ที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 และเมื่อครบกําหนด
1 ป ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขายสามารถขายหุนหรือหลักทรัพยที่ถูกสั่งหามขายจํานวนที่เหลืออีกรอยละ 75 ได
2.

ขอจํากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัทฯ สามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทําใหสัดสวนการถือ
หุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยในบริษัทฯ มีจํานวนเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ การโอนหุนรายใดที่จะทําใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคลสัญชาติไทยใน
บริษัทฯ มีจํานวนเกินกวาอัตราสวนดังกลาว บริษัทฯ มีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนของบริษัทฯ ใหแกบุคคลนั้นได
การโอนหุนของบริษัทฯ จะสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุน โดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อของผูโอน
กับผูรับโอน และสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯ ไดเมื่อบริษัทฯ ไดรับคํารองขอให
ลงทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยันกับบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนดังกลาวไว
ในสมุดทะเบียนหุนแลวเทานั้น บริษัทฯ จะลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันที่ไดรับคํารองขอ
นั้น หรือหากบริษัทฯ เห็นวาการโอนหุนนั้นไมถูกตองสมบูรณ บริษัทฯ จะแจงแกผูยื่นคํารองขอภายใน 7 วัน
และเมื่อหุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ การโอนหุนใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

3.

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกําหนดราคาหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน) ที่จะเสนอขาย
ในครั้งนี้กําหนดจากการประเมินหุนสามัญของบริษัทฯ ดวยวิธีมูลคาเชิงเปรียบเทียบกับมูลคาของหลักทรัพย
ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market Comparable) โดยพิจารณาใชอัตราสวนราคาหุนตอกําไรตอหุน
(Price to Earing Ratio: PER) ของหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เฉลี่ยในชวงระยะเวลา 3 เดือน
ยอนหลังที่อยูในระดับปกติ (ตั้งแต 15 มิถุนายน ถึง 15 กันยายน 2552) มีคาเฉลี่ยเทากับ 8.84 เทา และ
คูณดวยกําไรสุทธิตอหุนปรับลด (Fully Diluted) สําหรับ 4 ไตรมาสลาสุดยอนหลังของบริษัทฯ ตั้งแตไตรมาส
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ที่ 3 ป 2551 ถึง ไตรมาสที่ 2 ป 2552 เทากับ 0.46 บาทตอหุน (คํานวณจากกําไรสุทธิ 55.4 ลานบาท
และจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวภายหลังการเสนอขายหุนครั้งนี้เทากับ 120 ลานหุน) และกําหนด
สวนลดราคาเสนอขายประมาณรอยละ 43.44 ราคาหุนสามัญที่เสนอขายอยูที่ 2.30 บาทตอหุน คิดเปน
อัตราสวนราคาตอกําไรสุทธิประมาณ 5.00 เทา
ทั้งนี้ อัตราสวนราคาหุนตอกําไรจากการดําเนินงานปกติตอหุน (PER) ดังกลาวคํานวณจากผลการดําเนินงาน
ในอดีต และไมไดพิจารณาผลการดําเนินงานในปปจจุบันหรือผลการดําเนินงานในอนาคต ซึ่งเปนปจจัยสําคัญ
ปจจัยหนึ่งที่นักลงทุนควรพิจารณาในการตัดสินใจลงทุน
4.

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
- ไมมี –

5.

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดวิธีการจอง
ซื้อหุนและวิธีการจัดสรรหุนตามที่ระบุไวในหนังสือชี้ชวนฉบับนี้ตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดปญหาอุปสรรค
หรือขอจํากัดในการดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหการเสนอขายหุนครั้งนี้ประสบความสําเร็จสูงสุด

5.1 วิธีการเสนอขายหลักทรัพย
การเสนอขายหลักทรัพยประเภทหุนสามัญในครั้งนี้เปนการเสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2 ผูจัดจําหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน)
175 ชั้น 3/1 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทร. 0-2285-1666 โทรสาร 0-2679-6983
5.2.2 ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษัทหลักทรัพย คันทรี่ กรุป จํากัด (มหาชน)
132 ชั้น 1, 2, 3 และ 9 อาคารสินธร ทาวเวอร 1
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2205-7000 โทรสาร 0-2205-7171
บริษัทหลักทรัพย ธนชาต จํากัด (มหาชน)
444 ชั้น 14, 18 และ 19 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2217-8900 โทรสาร 0-2217-8643
บริษัทหลักทรัพย ฟนันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน)
25 อาคารอัลมาลิงค 25 ชั้น 9, 12, 15 และ 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9889
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5.3 เงื่อนไข และคาตอบแทนในการจัดจําหนายหลักทรัพย
5.3.1 เงื่อนไขในการจัดจําหนายหลักทรัพย
บริษัทฯ ตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัด
จําหนายหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เสนอขายตอประชาชนจํานวน 30,000,000 หุน ตามราคาที่
ระบุในขอ 1 และตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ไดระบุไวในขอ 5.2 รับประกันการ
จําหนายประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ภายใตเงื่อนไขที่ระบุไว
ในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหุน
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกการเสนอขายหุนในครั้งนี้ เมื่อเกิดเหตุการณใดเหตุการณหนึ่ง
ดังตอไปนี้
(ก) ไมสามารถกําหนดราคาเสนอขายสุดทายได
(ข) บริษัทฯ ไมสามารถตกลงเขาทําสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายได
นอกจากนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจัดจําหนายหุนในครั้ง
นี้ [โดยจะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อทั้งจํานวนใหแกผูจองซื้อทั้งหมดตามรายละเอียดที่ระบุไวในขอ
5.9] เมื่อเกิดเหตุการณตางๆ ตามที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ซึ่งรวมถึงเหตุการณดังตอไปนี้
(ก) เมื่อบริษัทฯ ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขใดๆ ที่จะไดกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย หรือ
(ข) เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัย การเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญทางดานการเงิน เศรษฐกิจ หรือการเมือง
ทั้งในประเทศและตางประเทศ หรือการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญในธุรกิจหรือการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ที่อาจมีผลกระทบตอการจัดจําหนายหุนในครั้งนี้
ทั้งนี้ รายละเอียดและเงื่อนไขในการยกเลิกการเสนอขายหุนและการจัดจําหนายหุนดังกลาวขางตน
จะเปนไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่จะกําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย
5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจําหนาย
บริษัทฯ ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ใหแกผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) โดย
การชําระเงินดังกลาวจะเปนไปตามวิธีการที่กําหนดไวในสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย
5.3.3 ประมาณการจํานวนเงินคาหุนที่ผูเสนอขายไดรับ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
หุนจํานวน 28,000,000 หุน ในราคาหุนละ 2.30 บาท
หุนจํานวน 2,000,000 หุน ในราคาหุนละ 1.75 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุน โดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับโดยประมาณ
จํานวนเงินคาหุนที่บริษัทฯ จะไดรับตอหุนโดยประมาณ

64,400,000
3,500,000
6,510,320
61,389,680
2.05

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

5.4 ประมาณการจํานวนเงินที่บริษัทฯ ไดรับและคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย
จํานวนเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนครั้งนี้
หัก ประมาณการคาใชจา ยในการเสนอขายหลักทรัพย (1)
– คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
– คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน
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– คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน (2)
75,000 บาท
– คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อ โดยประมาณ
81,000 บาท
– คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
3,000,000 บาท
– คาธรรมเนียมอื่น ๆ (3)
3,250,000 บาท
รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น
6,510,320 บาท
หมายเหตุ (1) ไมรวมภาษีมลู คาเพิ่มและภาษีหกั ณ ที่จาย
(2) ไมรวมคาธรรมเนียมรายป
(3) คาธรรมเนียมอื่นๆ รวมถึงคาธรรมเนียมที่ปรึกษาทางการเงิน คาโฆษณา ประชาสัมพันธ
เปนตน
5.5 วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
• สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวัน
สิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
• สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
• สําหรับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทฯ
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดที่สํานักงานและสาขาของผูจัดการการจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. ของวันที่หนังสือชี้
ชวนมีผลบังคับใชจนถึงวันสิ้นสุดระยะเวลาการเสนอขาย
ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ และกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ สามารถทําการ
ดาวน โ หลด (Download)
หนั ง สื อ ชี้ ช วนซึ่ ง มี ข อ มู ล ไม แ ตกต า งจากหนั ง สื อ ชี้ ช วนที่ ยื่ น ต อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จากเว็บไซตของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอน
ทําการจองซื้อหุน
5.6 วิธีการจัดสรรหุนที่เสนอขาย
ผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการมิใหมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายแก
ตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตาม
ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ. 14/2546 เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไขและ
วิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2546 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) และจะไม
จัดสรรหุนที่เสนอขายใหแกบุคคลของบริษัทฯ ที่ถูกหามมิใหจัดสรรหลักทรัพย ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ ทจ. 29/2551 เรื่อง การจอง การจัดจําหนาย และการจัดสรร
หลักทรัพยที่ออกใหม ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม) เวนแตเปนการจัดสรรหุนที่
เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด หรือเปนการจัดสรรใหกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัท
ตามที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแลวเทานั้น
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บริษัทฯ มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้โดยแบงออกเปน 3 สวนคือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไป
จํานวน 24,000,000 หุน (ข) ผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ จํานวน 4,000,000 หุน (ค) กรรมการ ผูบริหาร
และพนักงานของบริษัทฯ จํานวน 2,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติ
ไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอบังคับของบริษัทฯ
อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการใช
ดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนทุกประเภทตามความเหมาะสม
อนึ่ง การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนด เรื่องการ
กระจายการถือหุนรายยอยของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุน
บุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544 (รวมถึงที่มีการแกไขเพิ่มเติม)
5.6.1 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 24,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยแตละราย ตามที่ระบุ
ในขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการ
จัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100
หุน และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.2 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 4,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการคุณ
การจัดสรรหุนใหแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับ
บุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมี
จํานวนขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหากยอดการจองซื้อหุนของผูมอี ุป
การคุณของบริษัทฯ ครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ
5.6.3 วิธีจัดสรรหุนจํานวน 2,000,000 หุน ใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน
การจัดสรรหุนใหแกกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการ
ของบริษัทฯ โดยจะจัดสรรหุนใหกับบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรร
หุนใหกับบุคคลใดก็ได แตตองมีจํานวนขั้นต่ําจํานวน 500 หุนและตองเปนทวีคูณของ 100 และหาก
ยอดจองซื้ อ ของกรรมการ ผู บ ริ ห ารและพนั ก งานครบตามจํ า นวนที่ กํ า หนดแล ว ผู จั ด การการจั ด
จําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการปดรับจองซื้อหุนกอนครบกําหนดระยะเวลา
การจองซื้อ
สําหรับหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตนตามขอ 5.6.1- 5.6.3 ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ขอสงวนสิทธิในการนํามาจัดสรรใหแกนักลงทุน
ประเภทใดก็ได
5.7 วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.7.1 สําหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง
16:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการ
ดังตอไปนี้
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(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ก.ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2552 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 12:00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 2.30
บาทตอหุน โดยชําระเปน- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ลงวันที่ 23
กันยายน 2552และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.2 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดยอัตโนมัติ และ
ระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ
เทานั้น
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• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 แตละราย
กําหนด พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถติดตอไดไวดานหลัง
ของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอนเงินเขาบัญชีตามที่ผู
จัดจําหนายหลักทรัพย ตามขอ 5.2 แตละรายจะกําหนด โดยผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยแตละราย
จะดําเนินการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 130-722854-2 ประเภทบัญชี สะสมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางนา
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุนตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายหลักทรัพยตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแต
เวลา 9:00 น. ถึง 16:00น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และผูจัดจําหนาย
และรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ
5.7.1 (ก)-(ค)
5.7.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการคุณ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 1,000 หุน และเพิ่มเปนทวีคูณของ 100
หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน
2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ข.ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ หากผูจองซื้อเปนนิติบุคคล ใบจองซื้อหุนจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจผูกพันของนิติ
บุคคลนั้น พรอมประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาวที่ยังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : สําเนาหนังสือรับรองที่ออกโดย
กระทรวงพาณิชยที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) พรอม
แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนสําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแต
กรณี) ที่ยังไมหมดอายุของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง
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• ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ :
• สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัทฯ หนังสือบริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือ
รับรองที่ออกไมเกิน 12 เดือนกอนวันจองซื้อ พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
โดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นและประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี)
สําเนาเอกสารประกอบขางตนทั้งหมดที่ลงลายมือชื่อรับรองสําเนาถูกตองแลว
ตองไดรับการรับรองลายมือชื่อโดยเจาหนาที่ Notary Public และรับรองโดย
เจาหนาที่ของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่เอกสารดังกลาวได
จัดทําหรือรับรองความถูกตอง และมีอายุไมเกิน 1 ป กอนวันจองซื้อ
• สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ที่ยังไมหมดอายุ ของ
ผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2552 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 12:00 น.
ผูจองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 2.30
บาทตอหุน โดยชําระเปน- เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ลงวันที่ 23
กันยายน 2552 และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร
ไดภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปน-เงินโอนหรือเงินโอนอัตโนมัติเทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุง
พัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 130-7-22854-2 ประเภท
บัญชี สะสมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางนา
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ 23
กันยายน 2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อ
ของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.2 (ก)-(ค)
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5.7.3 ผูจองซื้อประเภทกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ผูจองซื้อที่เปนกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ จะตองจองซื้อขั้นต่ําจํานวน 500 หุน และ
เพิ่มเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยสามารถจองซื้อผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 16:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน
2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2552 โดยจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนแบบ ค.ใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลง
ลายมือชื่อ และแนบเอกสารดังตอไปนี้
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนที่ยังไม
หมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง หรือในกรณีที่ไมมีบัตรประจําตัวประชาชน ให
แนบสําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาเอกสารทางราชการอื่น ที่มีเลขประจําตัวประชาชน 13
หลัก พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อเปนผูเยาว จะตองแนบสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) ที่ยังไมหมดอายุและสําเนาทะเบียนบาน
ที่ผูเยาวอาศัยอยูพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
• ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว : สําเนาหนังสือเดินทางหรือสําเนาใบตาง
ดาว ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อตองชําระเงินคาจองซื้อหุนครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยมีวิธีการชําระเงินดังนี้
• หากทําการจองซื้อในวันที่ 23 กันยายน 2552 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึงเวลา 12:00 น. ผู
จองซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อในราคาเสนอขาย 2.30 บาท
ตอหุน โดยชําระเปนเงินสด เงินโอน เงินโอนอัตโนมัติ (Automatic Transfer System หรือ
ATS) เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ลงวันที่ 23
กันยายน 2552และตองสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานครได
ภายใน 1 วันทําการถัดไป
ทั้งนี้ การชําระเงินคาของซื้อผานระบบโอนเงินอัตโนมัติจะกระทําไดเฉพาะผูจองซื้อที่ไดเปด
บัญชีเพื่อซื้อขายหลักทรัพยกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่
ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่ไดดําเนินการแจงความประสงคใหโอนเงินเพื่อชําระคาผูกพันโดย
อัตโนมัติ และระบบการโอนเงินอัตโนมัติดังกลาวมีผลใชบังคับแลวในวันวันจองซื้อ
• หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2552 ผูจองซื้อจะตองชําระ
คาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยชําระเปนเงินโอน หรือเงินโอนอัตโนมัติ เทานั้น
• ผูจองซื้อที่ชําระคาจองซื้อหุนสามัญดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟทใหขีดครอม
เฉพาะสั่งจายเขาบัญชีจองซื้อตามที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 พรอมทั้งเขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู และเบอรโทรศัพทที่สามารถ
ติดตอไดไวดานหลังของเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ในกรณีโอนเงิน ใหผูจองซื้อโอน
เงินเขาบัญชี “บริษัทหลักทรัพย เอเซีย พลัส จํากัด (มหาชน) เพื่อการจองซื้อหุน” เลขที่
บัญชี 142-3-06744-4 ประเภทบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
สาขาสาทร โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย จะดําเนินการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมในสวนของตนเขาบัญชีชื่อ “บัญชีจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท มุง
พัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 130-7-22854-2 ประเภท
บัญชี สะสมทรัพย ธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) สาขา บางนา
(ค) ผูจองซื้อตองนําใบจองซื้อ เอกสารประกอบการจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อ หรือ
หลักฐานที่แสดงวามีการชําระเงินคาจองซื้อหุน หรือโอนเงินคาจองซื้อหุน ตามขอ (ข) มายื่น
ความจํานงขอจองซื้อหุนและชําระเงินไดที่ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
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ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 9:00 น. ถึง เวลา 16:00น. ของวันที่ 23
กันยายน 2552 ถึง วันที่ 24 กันยายน 2552
(ง) ผูจองซื้อที่ยื่นความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลวจะยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายมีสิทธิยกเลิกการ
จองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.3 (ก)-(ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 สําหรับผูลงทุนประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 และ/หรือ ผูจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 แตละราย โดยจะพิจารณาจากปจจัย
ตางๆ เชน ปริมาณการซื้อขายหลักทรัพยผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
และ/หรื อ ผู จั ด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การจํ า หน า ย หรื อ การมี โ อกาสทางธุ ร กิ จ ในอนาคต หรื อ
การมีธุรกิจที่เกี่ยวของทางดานวาณิชธนกิจ หรือดานอื่นๆ กับผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับ
ประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย เปนตน
5.8.2 สําหรับผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการคุณของบริษัทฯ ให
อยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ
รวมกับผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
5.8.3 สําหรับกรรมการ ผูบริหารและพนักงานของบริษัทฯ
ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื้ อ หุ น สามั ญ เกิ น กว า จํ า นวนหุ น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก ก รรมการ ผู บ ริ ห ารและ
พนักงานของบริษัทฯ ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ

5.9 วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
รายนั้นๆ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูจองซื้อที่ไมได
รับการจัดสรรหุน โดยการโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอน
เงิน อัต โนมัติ หรือ จายเป นเช็ค ขีดคร อม-สั่ งจ ายผูจองซื้อ ตามชื่อ ที่ระบุ ไว ในใบจองซื้อ และสง ทาง
ไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนได
ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบ
ในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณ
จากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว
จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสง
เช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
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วาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ
คาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญหายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ
ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผู
จัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.2 กรณีผูจองซื้อไดรับการจัดสรรหุนนอยกวาจํานวนหุนที่จองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร โดยไมมี
ดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผูที่จองซื้อที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดย
การโอนเงินอัตโนมัติเขาบัญชีในชื่อผูจองซื้อ กรณีผูจองซื้อชําระเงินดวยวิธีโอนเงินอัตโนมัติ หรือจาย
เปนเช็คขีดครอม-สั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่
อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วันนับจากวันที่สิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม
สามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนไดภายในระยะเวลา 14 วัน
นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ
ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย รายที่มีหนาที่รับผิดชอบในการสงคืนเงินดังกลาวจะตองชําระ
ดอกเบี้ยใหแกผูจองซื้อหุนในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการ
ดังกลาวขางตน อยางไรก็ดี ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดย
ชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป หากเกิดการสูญ
หายในการจัดสงซึ่งเปนผลมากจากความไมครบถวนของชื่อ ที่อยู ที่ผูจองซื้อไดระบุไวในใบจองซื้อ
ผูจั ด การการจั ด จํ าหน า ยและรั บ ประกั นการจํ าหน า ย และ/หรื อ ผู จัด จํ า หน า ยและรั บ ประกั น การ
จําหนายจะไมรับผิดชอบตอความผิดพลาดดังกลาว
5.9.3 กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องมาจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคา
จองซื้อหุนหรือเนื่องจากผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ
ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 หรือ ผูจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.2 ที่เปนผูรับจองซื้อจากผูจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรร
หุน เนื่องจากไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามการชําระคาจองซื้อหุน หรือ เนื่องจากปฏิบัติ
ผิดเงื่อนไขในการจองซื้อ จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน โดย
ผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/
หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปนผูรับจองซื้อหุน ภายในระยะเวลา 30 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ หากผูจองซื้อไมทําการติดตอขอรับเช็คดังกลาว ผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ผูจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายรายที่เปน
ผูรับจองซื้อหุนจะจัดสงเช็คทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อ อยางไรก็ดี ไมวาใน
กรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจอง
ซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินจองซื้อคืนแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรอง
ดอกเบี้ย และ/หรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
5.10 วิธีการสงมอบหลักทรัพย
บริษัทฯ ไดแตงตั้งบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทฯ และใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ กลาวคือ ผูจองซื้อ
สามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ได
ทันที ทั้งนี้ เพื่อใหระยะเวลาในการดําเนินการนําหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ สั้นลง และ
สวนที่ 3 หนาที่ 13

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
อนุญาตใหหุนของบริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อ
ประสงคจะขอรับใบหุนซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยฯ จนกวาจะไดรับใบหุน
ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการในกรณีใดกรณีหนึ่งใน 3 กรณี ดังตอไปนี้
(ก) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย (Scripless System) กลาวคือ
ประสงคที่จะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะดําเนินการออกใบหุนตามจํานวนที่ไดรับจัดสรร
ในชื่อของ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝากหลักทรัพย
จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนอยู ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจอง
ซื้อหุน และจะออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรภายใน 7 วันทําการนับแตวัน
ปดการจองซื้อหุน ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพยน้ันก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว
ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทฯ ทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย เอ็ม
เอ ไอ
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทฯ ดําเนินการตามขอ 5.10 (ก) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรง
กับชื่อเจาของบัญชีซื้อขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว
มิฉะนั้นแลว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (ค) แทน
(ข) ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจอง
ซื้อประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 บริษัทฯ จะดําเนินการ
นําหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชี
จํานวนหุนตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับการจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่
600 ภายใน 7 วันทําการ นับแตวันปดการจองซื้อหุน และออกหลักฐานการรับฝากหุนใหแกผูจองซื้อ
ภายใน 7 วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่
ไดรับจัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทฯเริ่มทํา
การซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ และหากผูจองซื้อรายใดตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชี
ของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600
ผูจองซื้อรายนั้นสามารถติดตอไดที่ศูนยรับฝาก
หลักทรัพย ซึ่งมีคาธรรมเนียมการถอนหุนตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด ทั้งนี้ การถอนหุน
สามัญที่ฝากไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 จะตองใชเวลาในการดําเนินการ
ดังนั้ น ผูจองซื้ อที่นํ าฝากในบั ญชี ดังกลาวอาจจะไม สามารถถอนหุนไดทั นภายในวัน ที่หุ นสามัญ ของ
บริษัทฯ เริ่มทําการซื้อขายไดในวันแรกในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ
(ค) ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ (Scrip System) นาย
ทะเบียนหุนของบริษัทฯ คือ ศูนยรับฝากหลักทรัพย จะทําการสงมอบใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการ
จัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อหุนภายใน 15
วันทําการนับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ ผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ ไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทฯ
ไดรับอนุมัติใหเขาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ แลว ทั้งนี้ หากผูจองซื้อไมระบุเลือกกรณี
ใดกรณีหนึ่งในใบจองซื้อ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะออกใบหุนใหแกผูจองซื้อแทน
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