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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
1.1 ลักษณะสํ าคัญของหลักทรัพยที่เสนอขาย

ผูเสนอขายหลักทรัพย : บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)
ประเภทหลักทรัพยที่เสนอขาย : หุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)
จ ํานวนหุนออกใหมที่เสนอขาย : จํ านวน 6,000,000 หุน (คิดเปนรอยละ 25 ของจํ านวนหุนที่

ช ําระแลวทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้)
มูลคาที่ตราไวหุนละ : 5.00 บาท
ราคาเสนอขายหุนละ : เสนอขายหุนละ 34 บาท
มูลคารวมของหุนใหมที่เสนอขาย : 204 ลานบาท

1.2 สัดสวนการเสนอขายหุน
การเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ เปนการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด 

(มหาชน) จํ านวน 6,000,000 หุน ในราคาหุนละ 34 บาท โดยเสนอขายผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย ซึง่มีสัดสวนในการ
เสนอขายหุนดังนี้

เสนอขายตอบุคคลทั่วไป : 3,600,000 หุน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณ :    600,000  หุน
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน : 1,200,000 หุน
เสนอขายตอพนักงาน :    600,000 หุน

บคุคลทั่วไป หมายถงึ บคุคลและ/หรือนิติบุคคลทั่วไป ที่จองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ผูมีอุปการะคุณ หมายถงึ บคุคลและ/หรือนิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีตอบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด 
(มหาชน) และบริษัทยอย เชน ผูที่มีความสัมพันธทางการคา ลูกคา เจาหนี้การคา เปนตน ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการ
การจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

นักลงทุนสถาบัน หมายถงึ ผูลงทุนประเภทสถาบันที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ    ก.ล.ต. ที่ 
กจ.44/2543 ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

พนกังานบริษัท หมายถึง คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) 
และบรษัิทยอย ซึ่งจะจองซื้อหุนผานผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

1.3 สิทธ ิผลประโยชนและเง่ือนไขอื่น
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ํากัด (มหาชน) ที่เสนอขายจํ านวน 6,000,000 หุนในครั้งนี้ มีสิทธิ

และผลประโยชนเทาเทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ
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1.4 ตลาดรองของหลักทรัพย
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) มีความประสงคที่จะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนตอประชาชนทั่วไปใน

คร้ังนี้กอนที่จะไดรับทราบผลการพิจารณาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม)ในการรับหุน
สามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน บริษัทจึงยังมีความเสี่ยงที่อาจจะไมไดรับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม) ทั้งนี้บริษัทไดยื่นคํ าขอตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลวเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม  
2545 และบรษัิทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินไดพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเปนอยางดีแลว 
เห็นวาบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ืองการรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิ
เปนหลกัทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544  ฉบับลงวันที่ 22 มกราคม 2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5(3) และขอ 35 เร่ือง
การกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงต้ังนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท

2. ขอจํ ากัดการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนสามัญของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จ ํากัด (มหาชน) สามารถโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด อยางไรก็ดีการ

โอนหุนสามัญของบริษัทจะกระทํ ามิไดหากวาการโอนหุนดังกลาวจะมีผลทํ าใหสัดสวนการถือหุนของบุคคลที่ไมใชบุคคล
สญัชาติไทยในบริษัทมีจํ านวนเกินกวารอยละ 25 ของจ ํานวนหุนที่จํ าหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท

3. ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การกํ าหนดราคาหุ นสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทํ าโดยวิธีกระแสเงินสดสวนลด 

(Discounted Cashflow) จากการประมาณการผลการดํ าเนินงานของบริษัทในระยะเวลา 5 ป ประกอบกับการใชวิธีการ
เปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดที่สามารถอางอิงได (Market Comparable)ของราคาหุนในหมวดบันเทิงและสันทนาการที่
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย (Price/Earning Ratio) ทีอ่ยูระหวาง 13-25 เทา รวมทั้งการทํ า Bookbuilding ซึ่งเปนวิธี
การสอบถามปริมาณความตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range)
ในระดบัตาง ๆ กันแลวเปดโอกาสใหนักลงทุนสถาบันแจงราคาและจํ านวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัด
จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ซึ่งราคาที่เสนอขายในครั้งนี้เปนราคาที่สะทอนความตองการของนักลงทุน โดยคาด
วาจะทํ าใหสามารถจํ าหนายหลักทรัพยไดหมดและทํ าใหบริษัทไดรับจํ านวนเงินที่ตองการ และยังมีความตองการซื้อหุน
เหลืออยูมากพอในระดับที่คาดวาจะทํ าใหราคาหุนมีเสถียรภาพในตลาด

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหุนครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.2.1 ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย
บรษิัทหลักทรัพย ธนชาติ จํ ากัด
ชัน้14 ชั้น 18 โซนซีดี และชั้น 19 โซนเอ อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-9622  โทรสาร 0-2216-9261
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5.2.2 ผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย

บรษิัทหลักทรัพย กมิเอง็ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
540 ชัน้ 8-10 อาคารเมอรคิวร่ีทาวเวอร ถนนเพลินจิต แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-6300 โทรสาร 0-2658-6855

บรษิัทหลักทรัพย เคจไีอ (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
323 ชัน้ 9, 23-25 และ 45 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-1111 โทรสาร 0-2267-8289

บรษิัทหลักทรัพย ทรีนีต้ี จํ ากัด
179/109-110 ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

บรษิทัหลักทรัพย ไทยพาณิชย จํ ากัด
130-132 ชัน้ 24-26 อาคารสินธรทาวเวอร 3 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2263-3500 โทรสาร 0-2263-3801

บรษิัทหลักทรัพย บัวหลวง จํ ากัด
191 ชัน้ 29 อาคารสีลมคอมเพลก็ซ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2231-3777 โทรสาร 0-2632-0741

บรษิัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
849 ชัน้ 15 อาคารวรวฒัน ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2635-1700 โทรสาร 0-2635-1662

บรษิัทหลักทรัพย ยูโอบี เคยเฮียน (ประเทศไทย) จํ ากัด
130-132 ชัน้ 3 อาคารสินธรทาวเวอร 1 ถนนวิทยุ แขวงลมุพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-8403 โทรสาร 0-2659-8409

บรษิัทหลักทรัพย แอสเซท พลัส จํ ากัด (มหาชน)
193/111-115 ชั้น 27 อาคารเลครัชดา ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9988

5.3  เง่ือนไขและคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
5.3.1 เง่ือนไขในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ

จ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปน ผูดํ าเนินการจัดจํ าหนายหุนสามัญ
เพ่ิมทนุของบรษัิท ซึ่งจะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํ านวน 6,000,000 หุน ตามจํ านวนและราคาที่ปรากฏในขอ 1 โดยมี



บริษัท แม็ทช่ิง สตดูโิอ จํ ากัด (มหาชน)

สวนที่ 3 หนา 4

ขอตกลงยอมรับประกันการจํ าหนายหุนประเภทรับประกันผลการจํ าหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ให
เปนไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงต้ังผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายหุน

5.3.2 คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ตกลงจายเงินคาตอบแทนการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

ใหแก ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวใน
ขอ 5.2 เปนจํ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,610,000 บาท โดยชํ าระภายใน 7 วันทํ าการ นับแตวันปดการเสนอขาย

จ ํานวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับทั้งส้ิน
หุนจํ านวน 6,000,000 หุน ในราคาหุนละ 34 บาท 204,000,000 บาท
หกั คาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย 5,610,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับ 198,390,000 บาท
จํ านวนเงินคาหุนที่บริษัทจะไดรับตอหุน 33.07 บาท

5.4 ประมาณคาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย*
คาธรรมเนียมคํ าขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม 50,000 บาท
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหุน 163,200 บาท
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน **
คาธรรมเนียมในการยื่นขอเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม

60,000 บาท
25,000 บาท

คาธรรมเนียมจดทะเบียนเพิ่มทุน 150,000 บาท
คาธรรมเนียมการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 5,610,000 บาท
คาพิมพหนังสือชี้ชวนและเอกสารตาง ๆ 120,000 บาท
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ นํ าเสนอขอมูลตอนักลงทุน 150,000 บาท
คาใชจายอื่น ๆ (รวมคาที่ปรึกษาทางการเงิน และคาที่ปรึกษาทางกฎหมาย) 2,000,000 บาท
        รวมคาใชจายทั้งส้ิน  8,328,200 บาท
หมายเหตุ : * คาใชจายขางตนไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ/หรือ ภาษีหัก ณ ที่จาย

   ** ไมรวมคาธรรมเนียมรายป

5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัด

จ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ต้ังแตเวลา 
9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพนัธ 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546

สํ าหรับผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัด

จ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 
2546 และตัง้แตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546
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สํ าหรับพนักงานบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนไดที่สํ านักงานและสาขาของผูจัดการการจัด

จ ําหนายและรบัประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 
2546 และตัง้แตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546

5.6 วธิกีารจัดสรรหลักทรัพย
การจัดจํ าหนายหุนสามัญเพิ่มทุน บริษัท แมท็ชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ในครั้งนี้ใหแกประชาชนทั่วไป โดยผู

จดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะไมจัดสรรหุนที่เสนอ
ขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือของบริษัทตนเอง เวนแตกรณีการจัดสรรหลักทรัพยใหแกผู
บริหารตามที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุน

บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) มีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 4 สวน คือ 
(1) บคุคลทัว่ไป 3,600,000 หุน (2) ผูมีอุปการะคุณ 600,000 หุน (3) นักลงทุนสถาบัน 1,200,000 หุน (4) พนักงาน
บริษัท 600,000 ทั้งนี้สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทย จะเปนไปตามที่กํ าหนดไวในขอบังคับของ
บริษัท

อยางไรก็ดี ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยน
แปลงจ ํานวนหุนที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพ่ือทํ าใหการจองซื้อหุนครั้งนี้ประสบความสํ าเร็จในการขายสูงสุด

การจัดสรรหุนในครั้งนี้ใหเปนไปตามขอบังคับเร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

5.6.1 วธิจีดัสรรใหแกบุคคลทั่วไป
การจดัสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปแบงออกเปน 2 สวนดังนี้
(1) การจัดสรรใหแกบุคคลที่มารับ “ใบยนืยันการไดรับฟงการเสนอขอมูลของบริษัท” โดยสามารถรับใบยืนยันฯ 

ดังกลาวไดในงานวันนํ าเสนอขอมูลของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ใบยืนยันฯ 1 ใบ สามารถแสดงสิทธิพิเศษ
ในการรบัจัดสรรหุนจํ านวน 500 หุนในวันจองซื้อ โดยทํ าการแจกใหบุคคลทั่วไปจํ านวน 200 ใบ ในลักษณะมากอนได
กอน (First Come First Serve) ซึง่ผูเขารับการรับฟง 1 คนไดรับใบยืนยันฯ ไดเพียง 1 ใบ และจะตองรับการประทับตรา
จากบริษัทฯ วาไดเขารับฟงการนํ าเสนอขอมูลของบริษัทฯ ทั้งนี้บุคคลทั่วไปที่มารับใบยืนยันฯ จะตองมาแสดงความจํ านง
พรอมหลักฐานตอผูจัดการการจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนายในวันจองซื้ออีกครั้ง พรอมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนการ
จองซือ้ตามขอ 5.7 จึงถือวาการจองซื้อนั้นสมบูรณ

อนึง่ ใบยนืยนัฯ มิใชใบจอง จะทํ าการโอนเปลี่ยนมือไมได และหากมีหุนที่เหลือจากการจัดสรรขางตน ผูจัดการ
การจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนายขอสงวนสิทธิในการนํ ามาจัดสรรใหแกบุคคลทั่วไปในขอ (2) ตอไป

(2) การจดัสรรหุนใหแกบุคคลทั่วไปตามปกติ ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็
ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอดการจองซื้อหุนของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํ านวน
ทีก่ ําหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ขอสงวน
สทิธใินการปดรับจองซื้อหุน กอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2 วธิจีดัสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ
การจดัสรรใหแกผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)
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5.6.3 วธิจีดัสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 

โดยจะทํ าการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดในจํ านวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนใหแกบุคคลใดก็ได และ
หากยอดจองซื้อหุนของผูจองซื้อนักลงทุนสถาบันครบตามจํ านวนที่กํ าหนดแลว ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกัน
การจ ําหนาย ขอสงวนสิทธิในการเปดรับจองซื้อหุนกอนครบกํ าหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.4. วธิจีดัสรรใหแกพนักงานบริษัท
การจดัสรรใหแกพนักงานบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรหุนของบริษัท แม็ทชิ่ง

สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) โดยพิจารณาจากตํ าแหนง และอายุงานของพนักงาน

5.7 วนั วธิกีารจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน) ไดเปดบัญชีออมทรัพยไวกับธนาคาร กรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน)  สาขา

อนสุาวรียชัยสมรภูมิ เพ่ือรับเงินคาจองซื้อหุนในครั้งนี้ โดยใชชื่อบัญชีวา “บญัชจีองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิ
โอ จํ ากัด (มหาชน)” บญัชกีระแสรายวันเลขที่ 210-3-01521-6

โดยมรีายละเอียดวันและวิธีการจอง และการชํ าระเงินคาจองซื้อหุนดังนี้
5.7.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้

 (1) ผูจองซือ้จะตองจองซื้อหุนขั้นต่ํ าจํ านวน 500 หุนและจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน ผูจองซื้อตองกรอกราย
ละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท 
(ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือ
เดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูก
ตอง

(2) ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดที่สํ านักงาน และสาขาของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย 
และผูจดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 โดยระยะเวลาการจองซื้อต้ังแตเวลา 9.00 น. - 
16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพนัธ 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546

 (3) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากท ําการจองซื้อกอนเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงิน

คาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียก
วา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันที่ไดไมเกินวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546

(3.2) หากท ําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 2546 ผูจองซื้อจะตองชํ าระเงิน
คาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ทัง้นี ้การชํ าระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกนัการจํ าหนาย หรือผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูทํ าการโอน
เงนิของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บญัชจีองซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)”

(4) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3) สงไปยังผูจัดการการ
จดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2 
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ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพนัธ 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2546

(5) ผูจองซือ้ทีย่ืน่ความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผู จัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการ
จ ําหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1(1)-(4)

5.7.2 ผูจองซือ้ประเภทผูมีอุปการะคุณ พนักงานบริษัทและนักลงทุนสถาบัน
ผูจองซือ้ประเภทผูมีอุปการะคุณ พนักงานบริษัทและนักลงทุนสถาบัน จะตองปฏิบัติตามวิธีการดังนี้
(1) ผูจองซือ้จะตองจองซ้ือหุนขั้นต่ํ าจํ านวน 500 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อประเภท

ผูมีอุปการะคุณและพนักงานบริษัทจองซื้อไดไมเกินรายละ 20,000 หุน ยกเวนผูจองซื้อประเภทมูลนิธิ และผูจองซื้อ
ประเภทสหกรณออมทรัพย และนักลงทุนสถาบัน สามารถจองซื้อไดโดยไมจํ ากัดจํ านวนหุนตอราย ผูจองซื้อตองกรอกราย
ละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุนใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ และประทับตราสํ าคัญของบริษัท 
(ถาม)ี และแนบสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาทะเบียนบานที่มีเลขประจํ าตัวประชาชน หรือสํ าเนาหนังสือ
เดินทาง (สํ าหรับชาวตางชาติ) สํ าเนาหนังสือรับรองบริษัท (สํ าหรับนิติบุคคล) เอกสารทุกอยางลงนามรับรองสํ าเนาถูก
ตอง

(2) ผูจองซือ้สามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย  ตามที่ระบุ
ไวในขอ 5.2.1 โดยระยะเวลาการจองซื้อต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 2546 และตั้งแตเวลา 
9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546

(3) ผูจองซือ้ตองชํ าระเงินคาจองซื้อคร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ ณ วันจองซื้อ ดังนี้
(3.1) หากท ําการจองซื้อกอนเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 กมุภาพันธ 2546 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงิน

คาจองซือ้คร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสด เช็ค หรือแคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียก
วา “เช็คธนาคาร”) หรือ ดราฟท ที่สามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํ านักหักบัญชีในเขต
กรุงเทพมหานครไดภายใน 2 วันทํ าการ โดยใหลงวันที่ไดไมเกินวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546

(3.2) หากท ําการจองซื้อหลังเวลา 12.00 น.ของวันที่ 27 กุมภาพันธ 2546 ผูจองซ้ือจะตองชํ าระเงินคา
จองซือ้คร้ังเดียวเต็มจํ านวนที่จองซื้อ โดยชํ าระเปนเงินสดหรือเงินโอนเทานั้น

ทัง้นี ้การชํ าระเงินคาจองซื้อเปนเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรับประกันการจํ าหนาย โดยบุคคลดังกลาวขางตนจะเปนผูทํ าการโอนเงินของยอดซื้อรวมในสวนของตนเขา “บัญชี
จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนบริษัท แมท็ชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)”

(4) ผูจองซือ้จะตองนํ าใบจองซื้อตามขอ 5.7.1 (1) พรอมเงินคาจองซื้อตามขอ 5.7.1 (3) สงไปยังผูจัดการการ
จดัจ ําหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามสถานที่ที่ไดระบุไวในขอ 5.2.1 ต้ังแตเวลา 9.00 น. - 16.00 น. ของวันที่ 27 
กมุภาพนัธ 2546 และตั้งแตเวลา 9.00 น.-12.00 น. ของวันที่ 28 กุมภาพันธ 2546

(5) ผูจองซือ้ทีย่ืน่ความจํ านงในการจองซื้อ และไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (4) แลว จะขอยกเลิกการจองซื้อ
และขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่
ดํ าเนินการไมครบถวนตามขอ 5.7.1(1)-(4)
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5.8 การจดัสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํ านวนหลักทรัพยที่เสนอขาย
5.8.1 ผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป
ในกรณทีีมี่การจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจ

ของผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2

5.8.2 ผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทผูมีอุปการะคุณ ใหอยูในดุลย

พินจิของผูบริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ จํ ากัด (มหาชน)
5.8.3 ผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน
ในกรณทีีมี่การจองซื้อหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขายสํ าหรับผูจองซื้อประเภทนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลย

พินจิของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย

5.9 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อหลักทรัพย
5.9.1 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย รายที่เปนผู

รับจองซือ้หุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนนั้น จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง 
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดย
จายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่
ระบไุวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อ
หุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดัง
กลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจอง
ซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลว
โดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ
ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย รายที่เปนผู

รับจองซือ้หุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจอง
ซือ้หุนทีจ่องผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรรโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนรายยอยที่ไม
ไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจอง
ซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ
หุน ทัง้นี ้ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนไดภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจอง
ซือ้ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร 
นบัจากวนัที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณี
ใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือ
วาผูจองซือ้ไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
            (3) ในกรที่ที่ผูจองซื้อหุนประเภทบุคคลทั่วไปไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อ
เพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได
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ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็ค
คาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียก
เก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดยผูจองซื้อตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนาย
และรบัประกนัการจํ าหนาย และผูจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 14 วัน นับ
จากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน

5.9.2 วธิกีารคนืเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันมีราย
ละเอียดดังตอไปนี้
(1) ในกรณทีีผู่จองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน
ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร

หุนนัน้ จะท ําการคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเอง โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจอง
ซือ้หุนทีไ่มไดรับการจัดสรรหุนตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวใน
ใบจองซือ้ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการ
จองซือ้หุน ทัง้นี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อไดภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะ
เวลาการจองซือ้ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับ
การจดัสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อหุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดี
ไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุในใบจองซื้อโดยถูก
ตองแลว ใหถอืวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหาย
ใดๆ อีกตอไป

(2) ในกรณีที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวน
หุนที่จองซื้อ

ผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย เปนผูรับจองซื้อหุนจากผูจองซื้อหุนที่ไดรับการจัดสรรหุน
ไมครบตามจํ านวนหุนที่จองซื้อ จะทํ าการคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อหุนที่จองผานตนเองในสวนที่ไมไดรับการจัดสรร
โดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใด ๆ ใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรหุนครบตามจํ านวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็ค
ขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อหุนตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบ
จองซือ้ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจอง
ซือ้หุนไดภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อ ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดย
คํ านวณจากจํ านวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรร นับจากวันที่พนกํ าหนดเวลา 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ผูจองซื้อ
หุนไดรับคืนเงินคาจองซื้อหุนแลว อยางไรก็ดีไมวาในกรณีใด ๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลง
ทะเบยีนตามทีอ่ยูทีร่ะบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับคืนเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อ
จะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ อีกตอไป
            (3) ในกรณีที่ที่ผูจองซื้อหุนประเภทผูมีอุปการะคุณและนักลงทุนสถาบันไมไดรับการจัดสรรหุน อันเนื่องมาจาก
การถกูตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได

ผูจดัการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย จะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัด
สรรหุน อนัเนื่องมาจากการถูกตัดสิทธิการจองซื้อเพราะไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็คคาจองซื้อหุนได โดย
ผูจองซือ้ตองติดตอขอรับเช็คดังกลาวคืนจากผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจํ าหนาย ตามที่อยูที่ระบุไวในขอ 
5.2.1 ภายใน 14 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาการจองซื้อหุน
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5.10 วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
ปจจบุันบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด โดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลัก

ทรัพยใหม) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้ไวกับ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน 
(Scriptless System) ไดทนัที ทั้งนี้เพ่ือใหผูจองซื้อสามารถขายหุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัยพ
ใหม) ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยฯ อนุญาตใหหุนของบริษัทเริ่มทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
(ตลาดหลักทรัพยใหม) ซึ่งแตกตางกับกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนไดในตลาด
หลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน

ดังนัน้ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัท ดํ าเนินการ
ในกรณีหนึ่งในสองกรณี ดังตอไปนี้ คือ

5.10.1 ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทจะสงมอบใบหุน
ตามจํ านวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูไดรับการจัดสรรสิทธิการจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับตามชื่อที่อยูที่
ระบไุวในใบจองซื้อหุนภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนที่ไดรับการจัด
สรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนของบริษัทไดรับอนุมัติใหเขาทํ าการซื้อ
ขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม)

5.10.2   ในกรณทีีผู่จองซื้อหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชี
ซือ้ขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก” และบรษัิท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่บริษัท
หลกัทรพัยนัน้ฝากหุนอยู ในขณะเดียวกัน บริษัทหลักทรัพยนั้นก็จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่ผูจองซื้อฝากไว และออก
หลกัฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขาย
หุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย ไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการซื้อขายไดใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม)

ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดํ าเนินการตามขอ 5.10.2 ชื่อของผูจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลกัทรพัยที่ผูจองซื้อประสงคจะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่
จะดํ าเนนิการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10.1 แทน

5.10.3 ในกรณทีีผู่จองซ้ือหุนไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของ บริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคือ ผูจองซื้อหุนประสงคที่จะฝากหุนไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 
600 เพ่ือขาพเจา กรณีนี้บริษัทจะดํ าเนินการนํ าหุนที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) 
จ ํากดั” และบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝาก
หุนอยู และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อหุน ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรร
จะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนของบริษัททํ าการ
ซือ้ขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลาดหลักทรัพยใหม)
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