สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ
1

รายละเอียดของหุนสามัญที่เสนอขาย

1.1

ลักษณะสําคัญของหุนสามัญที่เสนอขาย
ผูเสนอขาย
:
ประเภทหุนสามัญที่เสนอขาย
จํานวนหุนสามัญที่เสนอขาย
มูลคาที่ตราไว
ราคาเสนอขาย
มูลคารวมของหุนสามัญที่เสนอขาย
สิทธิประโยชนและเงื่อนไขอื่น

1.2

:
:
:
:
:
:

บริษทั อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”)
(EGV Entertainment Public Company Limited)
หุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
60,000,000 หุน
1 บาทตอหุน
5.00 บาทตอหุน (หาบาทถวน)
300 ลานบาท
หุนสามัญของบริษัทที่เสนอขายในครั้งนี้จะไดรับสิทธิและผลประโยชนเทา
เทียมกับหุนสามัญเดิมของบริษัททุกประการ

ตลาดรองของหุนสามัญ

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย”) ไดแจงวา คณะกรรมการตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาคําขอใหรับหุนสามัญของบริษัทแลวเห็นวา
หุนสามัญของบริษัทมีคุณสมบัติครบถวนตาม
ขอบังคับของตลาดหลักทรัพย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม
2544 ยกเวนคุณสมบัติตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจายการถือหุนรายยอย โดยคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยไดกําหนดเงื่อนไขใน
การรับหลักทรัพยของบริษัทดังนี้
1. กําหนดใหบริษัทดําเนินการเสนอขายหุนสามัญตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันที่ตลาดหลักทรัพย
แจงผลการพิจารณาใหทราบ หรือภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2546
2. กําหนดจํานวนการหามขายหุนสามัญทั้งหมดของ
(1) ผูถ อื หุนที่ถือหุนกอนวันที่บริษัทยื่นคําขอเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน และ
(2) บุคคลที่ไดรับโอนหุนของบุคคลตาม (1) กอนวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย
และ
(3) บุคคลที่มีสิทธิที่จะไดรับการจัดสรรหุนกอนวันที่บริษัทเสนอขายหุนสามัญตอประชาชน
เปนระยะเวลา 1 ป 6 เดือน นับแตวันที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย โดยภายหลังจาก
วันทีห่ นุ สามัญของบริษัททําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครบกําหนดระยะเวลาทุก 6 เดือน ใหบุคคลที่ถูกสั่งหามขาย
หุน สามัญขางตนสามารถทยอยขายหุนสามัญที่ถูกสั่งหามขายไดในจํานวนรอยละ 25 ของจํานวนหุนทั้งหมดที่ถูกสั่ง
หามขาย
ทัง้ นี้ หากบริษัทมีการเพิ่มทุนโดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในชวงระยะเวลาการหามขายดังกลาว การกําหนดจํานวน
การหามขายหุนสามัญใหรวมถึงจํานวนหุนสามัญเพิ่มทุนของผูถือหุนที่ไดรับการจัดสรรดังกลาวดวย
1.3

สัดสวนการเสนอขายหุนสามัญ

การเสนอขายหุนสามัญในครั้งนี้ เปนการเสนอขายตอประชาชนทั่วไปผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย ซึ่งสัดสวนการเสนอขาย
หุนสามัญเปนดังนี้
เสนอขายตอบุคคลทั่วไป
เสนอขายตอนักลงทุนสถาบัน
เสนอขายตอผูมีอุปการะคุณของบริษัท

:
:
:

29,000,000 หุน
10,000,000 หุน
21,000,000 หุน
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ทั้งนี้ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการเปลี่ยนแปลงจํานวนหุน
สามัญที่จัดสรรใหแกผูลงทุนแตละประเภท เพือ่ ใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการขายสูงสุด
บุคคลทั่วไป หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคลที่มิใชนักลงทุนสถาบัน ที่เปนลูกคาของผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2
นักลงทุนสถาบัน หมายถึง ผูล งทุนประเภทสถาบันที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการ
จําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ที่มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งดังนี้
(ก) ธนาคารพาณิชย
(ข) บริษัทเงินทุน
(ค) บริษัทหลักทรัพยเพื่อเปนทรัพยสินของตนเอง หรือเพื่อการบริหารกองทุนสวนบุคคลหรือเพื่อการจัดการ
โครงการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร
(ง) บริษัทเครดิตฟองซิเอร
(จ) บริษัทประกันภัย
(ฉ) นิติบุคคลที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้นซึ่งมิไดเปนบุคคลตาม (ฌ)
(ช) ธนาคารแหงประเทศไทย
(ซ) สถาบันการเงินระหวางประเทศ
(ฌ) สวนราชการและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
(ญ) กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
(ฎ) กองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ
(ฏ) กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
(ฐ) กองทุนรวม
(ฑ) นิติบุคคลที่มีเงินลงทุนในหลักทรัพยตามงบการเงินปลาสุดที่ผูสอบบัญชีตรวจสอบแลวตั้งแตหนึ่งรอย
ลานบาทขึ้นไป
(ฒ) นิตบิ คุ คลซึ่งมีผูถือหุนเปนบุคคลตาม (ก) ถึง (ฑ) ถือหุนรวมกันเกินกวารอยละเจ็ดสิบหาของจํานวน
หุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
(ณ) ผูลงทุนตางประเทศซึ่งมีลักษณะเดียวกับผูลงทุนตาม (ก) ถึง (ฒ) โดยอนุโลม
(ด) สํานักงานประกันสังคม
ผูมีอุปการะคุณของบริษัท หมายถึง บุคคลธรรมดา และ/หรือ นิติบุคคล ที่มีความสัมพันธอันดีกับบริษัท เชน ผูที่มีความ
สัมพันธทางการคา ตัวแทนจําหนายภาพยนตร ลูกคา เจาหนี้การคา หรือพนักงาน เปนตน ที่จองซื้อหุนสามัญผานผูจัดการการจัด
จําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1
ทั้งนี้ จะไมมีการจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหกับผูจองซื้อรายยอย
2

ขอจํากัดการโอนหุนสามัญที่เสนอขาย

หุน สามัญของบริษัทใหโอนกันไดโดยไมมีขอจํากัด เวนแตการโอนหุนสามัญนั้นจะทําใหบริษัทเสียสิทธิและผลประโยชนที่
บริษัทจะพึงไดรับตามกฎหมาย หรือการโอนหุนสามัญนั้นเปนเหตุใหบุคคลที่มิใชสัญชาติไทยในขณะใดขณะหนึ่งถือหุนสามัญรวมกัน
เกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนสามัญที่จําหนายไดแลวทั้งหมด บริษัทยอมมีสิทธิปฏิเสธการโอนหุนสามัญดังกลาวได
3

ที่มาของการกําหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย

การกําหนดราคาหุนสามัญของบริษัทที่จะเสนอขายในครั้งนี้จะกระทําโดยการประเมินมูลคาหุนสามัญของบริษัทตามมูลคา
เชิงเปรียบเทียบกับบริษัทอื่นๆ ที่สามารถอางอิงได (Market Comparable) โดยพิจารณาถึงอัตราสวนราคาตอกําไร (P/E) และมูลคา
กิจการตอกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อมราคา (EV/EBITDA) ของหุนบริษัทในกลุมบันเทิงและสันทนาการ ประกอบกับ
การใชวิธีสวนลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) รวมทัง้ ไดมีการทํา Book Building ซึ่งเปนวิธีการสอบถามปริมาณความ
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ตองการซื้อหุนของนักลงทุนสถาบันในแตละระดับราคา โดยการตั้งชวงราคา (Price Range) ในระดับตางๆกัน แลวเปดโอกาสใหนัก
ลงทุนสถาบันแจงราคาและจํานวนหุนที่ประสงคจะจองซื้อมายังผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ทั้งนี้ บริษัทได
กําหนดราคาหุนที่จะเสนอขายในครั้งนี้จากราคาและจํานวนหุนที่มีนักลงทุนสถาบันเสนอความตองการซื้อเขามาดวย ซึ่งเปนราคาที่
ทําใหบริษัทไดรับจํานวนเงินตามที่ตองการ
4

ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5

การจอง การจําหนาย และการจัดสรร

5.1

วิธีการเสนอขายหุนสามัญ
การเสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ เสนอขายโดยผานผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2

ผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.2.1

ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย ทิสโก จํากัด
ชั้น 5 อาคารทิสโกทาวเวอร
เลขที่ 48/8 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2633-6999 โทรสาร 0-2633-6500

5.2.2

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

ผูจ ดั จําหนายและรับประกันการจําหนาย
บริษทั หลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน)
1550 อาคารแกรนดอัมรินทรทาวเวอร ชั้น 4-5
ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท 0-2207-0038 โทรสาร 0-2207-0505

บริษทั หลักทรัพย ธนชาติ จํากัด
444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร ชั้น 14 และชั้น 18 โซนซีดี
ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2217-8888 โทรสาร 0-2216-9261

บริษทั หลักทรัพย ฟนันซา จํากัด
48/14-15 อาคารทิสโกทาวเวอร ชั้น 8
ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท 0-2638-0300 โทรสาร 0-2638-0301

บริษทั หลักทรัพย แอสเซท พลัส จํากัด (มหาชน)
193/104, 193/111-115 อาคารเลครัชดา ชั้น 25, 27
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท 0-2661-9999 โทรสาร 0-2661-9225

บริษทั หลักทรัพย กรุงศรีอยุธยา จํากัด
898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร ชั้น 4
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2659-7000 โทรสาร 0-2657-2196

บริษทั หลักทรัพย ซิกโก จํากัด (มหาชน)
130-132 อาคารสินธรทาวเวอร 2 ชั้น 1-2, 5-6
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2627-3100 โทรสาร 0-2627-3177

บริษทั หลักทรัพย ซีมิโก จํากัด (มหาชน)
287 อาคารลิเบอรตี้สแควร ชั้น 15-17
ถนนสีลม เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2633-6900

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด
25 อาคารอัลมาลิงค ชั้น 12 15 และ 17 ซอยชิดลม
ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2646-9999 โทรสาร 0-2646-9993

บริษัทหลักทรัพย ทรินติ ี้ จํากัด
179/109-110 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร ชั้น 25
ถนนสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท 0-2670-9100 โทรสาร 0-2286-7222

บริษัทหลักทรัพย อินเทลวิชั่น จํากัด
540 อาคารเมอรคิวรี่ ชั้น 17
กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท 0-2658-5800 โทรสาร 0-658-5799

หนาที่ 61

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

5.3

เงื่อนไขและคาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ

5.3.1

เงือ่ นไขในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษทั ไดตกลงมอบหมายใหผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2 เปนผูดําเนินการจัดจําหนายหุนสามัญเพิ่มทุน
ซึง่ จะเสนอขายตอประชาชนทั่วไปจํานวน 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.00 บาท โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยมีขอ
ตกลงยอมรับประกันการจําหนายหุนประเภทรับประกันผลการจําหนายอยางแนนอน (Firm Underwriting) ทั้งนี้ ใหเปน
ไปตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือสัญญาแตงตั้งผูจัดจําหนายหลักทรัพย

5.3.2

คาตอบแทนในการจัดจําหนายหุนสามัญ
บริษทั ตกลงจายคาตอบแทนการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายใหแกผูจัดจําหนายหลักทรัพย ตามที่ระบุไวในขอ
5.2 รวมเปนเงินทั้งสิ้น 7,500,000 บาท โดยจะชําระใหภายใน 3 วัน นับจากวันจดทะเบียนเพิ่มทุนชําระแลวกับ
กระทรวงพาณิชย

5.3.3

จํานวนเงินคาหุนสามัญที่ผูเสนอขายจะไดรับ
หุน สามัญจํานวน 60,000,000 หุน ในราคาหุนละ 5.00 บาท
หัก คาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับ
จํานวนเงินคาหุนสามัญที่บริษัทจะไดรับตอหุน

5.4

บาท
บาท
บาท
บาท

50,000.00
240,000.00
7,500,000.00
180,000.00

บาท
บาท
บาท
บาท

ประมาณการคาใชจายในการเสนอขายหุนสามัญ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาธรรมเนียมคําขออนุญาตเสนอขายหุนที่ออกใหม
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
คาธรรมเนียมการขออนุญาตใหรับหลักทรัพยเปนหลักทรัพยจดทะเบียน
(ไมรวมคาธรรมเนียมรายป)
คาพิมพหนังสือชี้ชวน ใบจองซื้อหุน และเอกสารอื่นๆ โดยประมาณ
คาโฆษณา ประชาสัมพันธ โดยประมาณ
รวมคาใชจายทั้งสิ้น

5.5

300,000,000.00
8,645,000.00
291,355,000.00
4.86

75,000.00 บาท
600,000.00 บาท
8,645,000.00 บาท

วิธีการขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อ
สําหรับบุคคลทั่วไป
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแต
เวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแตเวลา 09:00–11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน
2546
สําหรับนักลงทุนสถาบัน
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแตเวลา 09:00–
11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2546
สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
สามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย
ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 17-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแตเวลา 09:00–
11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2546
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ทั้งนี้ บุคคลทั่วไป นักลงทุนสถาบัน และผูมีอุปการะคุณของบริษัทสามารถดาวนโหลด (Download) หนังสือชี้ชวนจาก
Website ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ www.sec.or.th เพื่อศึกษารายละเอียดการ
เสนอขายหุนสามัญครั้งนี้ไดกอนทําการจองซื้อหุนสามัญ
5.6

วิธีการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายใหแกตนเอง ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัท
ใหญ บริษัทยอยของตนเอง และผูที่เกี่ยวของ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กธ.
38/2544 วาดวยหลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการในการจัดจําหนายหลักทรัพย และจะไมจัดสรรหุนสามัญที่เสนอขายให
แกผบู ริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม บริษัทใหญ และผูที่เกี่ยวของของบริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด
(มหาชน) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 37/2544 วาดวยการจอง การจัด
จําหนาย และการจัดสรรหลักทรัพยที่ออกใหม เวนแตเปนการจัดสรรหุนสามัญที่เหลือจากการจองซื้อของผูจองซื้อทั้งหมด
บริษัทมีวัตถุประสงคในการจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้ โดยแบงออกเปน 3 สวนใหญ คือ จัดสรรใหแก (ก) บุคคลทั่วไป
จํานวน 29,000,000 หุน (ข) นักลงทุนสถาบัน จํานวน 10,000,000 หุน และ (ค) ผูมีอุปการะคุณของบริษัท
จํานวน 21,000,000 หุน ทั้งนี้ สัดสวนในการเสนอขายใหกับบุคคลที่ไมใชสัญชาติไทยจะเปนไปตามที่กําหนดไวในขอ
บังคับของบริษัท อยางไรก็ตาม ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวนสิทธิในการใชดุลยพินิจในการ
เปลีย่ นแปลงจํานวนหุนสามัญที่จัดสรรใหแกนักลงทุนแตละประเภท เพื่อใหการจองซื้อหุนสามัญครั้งนี้ประสบความสําเร็จ
ในการขายสูงสุด
อนึง่ การจัดสรรหุนสามัญในครั้งนี้เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับคุณสมบัติที่กําหนดตามขอ 5 (3) เรื่องการกระจาย
การถือหุนรายยอย ของขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่อง การรับหุนสามัญหรือหุนบุริมสิทธิเปน
หลักทรัพยจดทะเบียน พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 22 มกราคม 2544

5.6.1

วิธจี ดั สรรหุนสามัญจํานวน 29,000,000 หุน ใหแกบุคคลทั่วไป
การจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลทั่วไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 โดยจะทําการจัดสรรหุน
สามัญใหแกบุคคลใดในจํานวนมากนอยเทาใดก็ได หรือจะปฏิเสธการจัดสรรหุนสามัญใหแกบุคคลใดก็ได และหากยอด
การจองซือ้ หุน สามัญของผูจองซื้อบุคคลทั่วไปครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 ขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญของบุคคลทั่วไปกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.2

วิธจี ดั สรรหุนสามัญจํานวน 10,000,000 หุน ใหแกนักลงทุนสถาบัน
การจัดสรรหุนสามัญใหแกนักลงทุนสถาบัน ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย และ
หากยอดการจองซือ้ หุน สามัญครบตามจํานวนที่กําหนดแลว ผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายขอสงวน
สิทธิในการปดรับจองซื้อหุนสามัญกอนครบกําหนดระยะเวลาการจองซื้อ

5.6.3

วิธจี ดั สรรหุนสามัญจํานวน 21,000,000 หุน ใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท
การจัดสรรหุนสามัญใหแกผูมีอุปการะคุณของบริษัท ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารของบริษัท

5.7

วันและวิธีการจอง และการชําระเงินคาจองซื้อสามัญ

5.7.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ผูจองซื้อที่เปนบุคคลทั่วไปจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจ องซือ้ จะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติ
บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
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- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีทไี่ มมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเ ยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเ ยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ
ตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิตบิ คุ คลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจ องซือ้ สามารถจองซื้อไดที่สํานักงานของผูจัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาการจอง
ซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแตเวลา 09:00–11:00 น. ของ
วันที่ 20 มิถุนายน 2546
(ค) ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00–16:00 น. หรือวันที่ 19 มิถุนายน 2546
เวลา 09:00-12:00 น. ผูจ องซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียก
วา “เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แต
ไมเกินวันที่ 19 มิถุนายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด
หรือโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจ องซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอม สั่งจายผูจัดจําหนายหลักทรัพย
ตามทีร่ ะบุไวในขอ 5.2 โดยผูจัดจําหนายหลักทรัพยจะเปนผูทําการโอนเงินของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท อีจีวี
เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 289-1-02020-3 ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนนเพชรเกษม 33
(จ) ผูจ องซือ้ ตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผู
จัดจําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546
และเวลา 09:00-11:00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับจองซื้อจะลงลายมือชื่อ
รับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูท ยี่ นื่ ความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อไวแลว จะยกเลิกการจองซื้อและขอเงินคืนไมได ทั้งนี้ ผูจัด
จําหนายหลักทรัพยตามขอ 5.2 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจองซื้อที่ดําเนินการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
5.6.1

สําหรับนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ผูจองซื้อที่เปนนักลงทุนสถาบันและผูมีอุปการะคุณของบริษัทจะตองปฏิบัติตามวิธีการดังตอไปนี้
(ก) ผูจ องซือ้ จะตองจองซื้อหุนสามัญขั้นตํ่าจํานวน 1,000 หุน และจะตองเปนทวีคูณของ 100 หุน โดยผูจองซื้อตอง
กรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อใหถูกตองครบถวนและชัดเจนพรอมลงลายมือชื่อ
หากผูจองซื้อเปนนิติ
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บุคคลจะตองลงนามโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้นพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท (ถามี) และแนบ
เอกสารประกอบการจองซื้อดังตอไปนี้
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย: สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง
หรือในกรณีทไี่ มมีบัตรประจําตัวประชาชน ใหแนบสําเนาทะเบียนบานหนาที่มีเลขประจําตัวประชาชน หรือ
สําเนาเอกสารทางราชการอื่นที่มีเลขประจําตัวประชาชน พรอมทั้งลงนามรับรองสําเนาถูกตอง (กรณีผูจองซื้อ
เปนผูเ ยาว จะตองแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูปกครอง (บิดา/มารดา) และสําเนาทะเบียนบานที่
ผูเ ยาวอาศัยอยู พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตอง)
- ผูจองซื้อประเภทบุคคลธรรมดาสัญชาติตางดาว: สําเนาใบตางดาวหรือหนังสือเดินทาง พรอมลงนามรับรอง
สําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลที่ออกโดยกระทรวง
พาณิชยอายุไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลนั้น และประทับ
ตราสําคัญของนิตบิ คุ คล (ถามี) และแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนาใบตางดาว หรือสําเนาหนังสือ
เดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
- ผูจองซื้อประเภทนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ: สําเนาหนังสือสําคัญการจัดตั้งบริษัท หนังสือ
บริคณหสนธิ ขอบังคับ และหนังสือรับรอง ที่ออกไมเกิน 1 ป พรอมลงนามรับรองสําเนาถูกตองโดยผูมีอํานาจ
ลงนามของนิตบิ คุ คลนั้น และประทับตราสําคัญของนิติบุคคล (ถามี) และแนบสําเนาใบตางดาว หรือสําเนา
หนังสือเดินทาง (แลวแตกรณี) ของผูมีอํานาจลงนามของนิติบุคคลดังกลาว พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) ผูจองซื้อสามารถจองซื้อไดที่สํ านักงานของผูจัดการการจัดจํ าหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ
5.2.1 ภายในระยะเวลาการจองซื้อคือ ตั้งแตเวลา 09:00–16:00 น. ของวันที่ 18-19 มิถุนายน 2546 และตั้งแต
เวลา 09:00–11:00 น. ของวันที่ 20 มิถุนายน 2546
(ค) ผูจ องซือ้ ตองชําระเงินคาจองซื้อครั้งเดียวเต็มจํานวนที่จองซื้อ โดยวิธีชําระเงินมีดังนี้
-

หากทําการจองซื้อในวันที่ 18 มิถุนายน 2546 เวลา 09:00–16:00 น. หรือวันที่ 19 มิถุนายน 2546 เวลา
09:00-12:00 น. ผูจ องซื้อจะตองชําระเงินคาจองซื้อโดยชําระเปนเงินสด เช็ค แคชเชียรเช็ค (หรือที่เรียกวา
“เช็คธนาคาร”) หรือดราฟท โดยเช็ค แคชเชียรเช็ค ดราฟท นั้นๆ จะตองลงวันที่วันเดียวกับวันที่จองซื้อ แตไม
เกินวันที่ 19 มิถุนายน 2546 และสามารถเรียกเก็บเงินไดจากสํานักงานหักบัญชีในกรุงเทพมหานครเทานั้น

-

หากทําการจองซื้อหลังเวลา 12:00 น. ของวันที่ 19 มิถุนายน 2546 ผูจองซื้อจะตองชําระคาจองซื้อดวยเงินสด
หรือโดยการโอนเงินเทานั้น

(ง) ผูจ องซื้อที่ชําระเงินคาจองซื้อดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค หรือดราฟท ใหขีดครอมสั่งจายผูจัดการการจัดจําหนายและ
รับประกันการจําหนาย ในขอ 5.2.1 โดยผูจัดการการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายจะเปนผูทําการโอนเงิน
ของยอดจองซื้อรวมเขาบัญชี “บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)” เลขที่บัญชี 289-1-02020-3
ประเภทบัญชีออมทรัพย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) สาขายอยถนนเพชรเกษม 33
(จ) ผูจ องซือ้ ตองนําใบจองซื้อในขอ (ก) พรอมเงินคาจองซื้อในขอ (ค) มายื่นความจํานงขอจองซื้อและชําระเงินไดที่ผูจัด
การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 ตั้งแตเวลา 09:00-16:00 น. ของวันที่
18-19 มิถุนายน 2546 และเวลา 09:00-11:00 น. วันที่ 20 มิถุนายน 2546 โดยในการจองซื้อเจาหนาที่ที่รับ
จองซื้อจะลงลายมือชื่อรับจองเพื่อเปนหลักฐานในการรับจองซื้อหุนสามัญใหแกผูจองซื้อ
(ฉ) ผูท ยี่ นื่ ความจํานงในการจองซื้อและไดชําระคาจองซื้อหุนสามัญแลว จะยกเลิกการจองซื้อหุนสามัญและขอเงินคืนไมได
ทัง้ นี้ ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนาย ตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1 มีสิทธิยกเลิกการจองซื้อของผูจอง
ซือ้ ทีด่ าเนิ
ํ นการไมครบถวนตามขอ (ก) – (จ)
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5.8

การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซื้อหลักทรัพยเกินกวาจํานวนหลักทรัพยที่เสนอขาย

5.8.1

สําหรับบุคคลทั่วไป
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกบุคคลทั่วไปใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2

5.8.2

สําหรับนักลงทุนสถาบัน
ในกรณี ที่ มี ก ารจองซื้ อ หุ  น สามั ญ เกิ น กว า จํ านวนหุ  น สามั ญ ที่ เ สนอขายแก นั ก ลงทุ น สถาบั น ให อ ยู  ใ นดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูจ ดั การการจัดจําหนายและรับประกันการจําหนายตามที่ระบุไวในขอ 5.2.1

5.8.3

สําหรับผูมีอุปการะคุณของบริษัท
ในกรณีที่มีการจองซื้อหุนสามัญเกินกวาจํานวนหุนสามัญที่เสนอขายแกผูมีอุปการะคุณของบริษัทใหอยูในดุลยพินิจของผู
บริหารของบริษัท

5.9

วิธีการคืนเงินคาจองซื้อหลักทรัพย

5.9.1

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผู
จองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรหุนสามัญ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่ระบุไวในใบจองซื้อ และสง
ทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถ
คืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ผูจองซื้อจะไดรับดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5
ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พนกําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมี
การชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมีการสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อไดรับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะ
ไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.2

กรณีผจู องซื้อไดรับการจัดสรรหุนสามัญนอยกวาจํานวนหุนสามัญที่จองซื้อ
ผูจ ดั จําหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเงินคาจองซื้อโดยไมมีดอกเบี้ยหรือคาเสียหายใดๆ ใหแกผู
จองซือ้ ที่ไดรับการจัดสรรหุนสามัญไมครบตามจํานวนที่จองซื้อ โดยจายเปนเช็คขีดครอมเฉพาะสั่งจายผูจองซื้อตามชื่อที่
ระบุไวในใบจองซื้อ และสงทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อ ภายใน 14 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ
ทั้งนี้ ในกรณีที่ไมสามารถคืนเงินคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อไดภายใน 14 วัน นับจากวันปดการเสนอขาย ผูจองซื้อจะไดรับ
ดอกเบีย้ ในอัตรารอยละ 7.5 ตอป โดยคํานวณจากจํานวนเงินคาจองซื้อหุนที่ไมไดรับการจัดสรรคืน นับจากวันที่พน
กําหนด 14 วันดังกลาว จนถึงวันที่ไดมีการชําระคืนตามวิธีการดังกลาวขางตน อยางไรก็ตาม ไมวาในกรณีใดๆ หากไดมี
การสงเช็คคืนเงินคาจองซื้อหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อโดยถูกตองแลว ใหถือวาผูจองซื้อได
รับเงินคาจองซื้อแลวโดยชอบ และผูจองซื้อจะไมมีสิทธิเรียกรองดอกเบี้ย และ/หรือ คาเสียหายใดๆ อีกตอไป

5.9.3

กรณีผูจองซื้อไมไดรับการจัดสรรหุนเนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ
ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 จะดําเนินการคืนเช็คคาจองซื้อใหแกผูจองซื้อซึ่งไมไดรับการจัดสรร
เนื่องจากการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการจองซื้อ โดยผูจองซื้อดังกลาวจะตองติดตอขอรับเช็คฉบับดังกลาวคืนจากผูจัดจําหนาย
หลักทรัพยตามที่ระบุไวในขอ 5.2 ภายใน 30 วันนับจากวันปดการจองซื้อ

5.10

วิธีการสงมอบหลักทรัพย
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สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหุนสามัญ

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (“ศูนยรับฝากหลักทรัพย”) ไดตกลงรับหนาที่เปนนาย
ทะเบียนหุนใหกับบริษัทและใหบริการรับฝากใบหุนที่จองซื้อในการเสนอขายครั้งนี้กลาวคือ
ผูจองซื้อสามารถใชบริการของศูนย
รับฝากหลักทรัพย และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ทั้งนี้เพื่อใหผูจองซื้อสามารถขายหุนสามัญใน
ตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุญาตใหหุนสามัญของบริษัทเริ่มทําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย ซึ่งแตกตางกับ
กรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุน ซึ่งผูจองซื้อจะไมสามารถขายหุนสามัญไดในตลาดหลักทรัพยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดังนัน้ ในการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ ผูจองซื้อสามารถเลือกใหบริษัทดําเนินการในกรณี
หนึ่งในสามกรณี ดังตอไปนี้คือ
(1)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะ
ฝากหุน สามัญไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซึ่งผูจองซื้อมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุน
สามัญที่ไดรับจัดสรรฝากไวกับ “บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อผูฝาก” และศูนยรับฝาก
หลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่บริษัทหลักทรัพยนั้นฝากหุนสามัญอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย
นัน้ ก็จะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญที่ผูจองซื้อฝากไว ในกรณีนี้ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับ
การจัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดทันทีที่ตลาดหลักทรัพยอนุมัติใหหุนสามัญของบริษัททําการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

(2)

ในกรณีที่ผูจองซื้อไมประสงคจะขอรับใบหุน แตประสงคจะใชบริการของศูนยรับฝากหลักทรัพย โดยผูจองซื้อประสงคที่จะ
ฝากหุน ในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 กรณีนี้ บริษัทจะดําเนินการนําหุนสามัญที่ไดรับจัดสรรฝาก
ไวกบั ศูนยรับฝากหลักทรัพย และศูนยรับฝากหลักทรัพยจะบันทึกยอดบัญชีจํานวนหุนสามัญตามจํานวนที่ผูจองซื้อไดรับ
การจัดสรรไวในบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 และออกหลักฐานการฝากใหแกผูจองซื้อภายใน 45
วันนับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูที่ไดรับการจัดสรรจะสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพย
และหากผูจองซื้อตองการถอนหุนสามัญออกจากบัญชีของบริษัทผูออกหลักทรัพย สมาชิกเลขที่ 600 ผูจองซื้อสามารถ
ติดตอไดที่ศูนยรับฝากหลักทรัพย ซึ่งจะมีคาธรรมเนียมการถอนหุนสามัญตามอัตราที่ศูนยรับฝากหลักทรัพยกําหนด

(3)

ในกรณีที่ผูจองซื้อประสงคจะขอรับใบหุนโดยใหออกใบหุนในชื่อของผูจองซื้อ บริษัทโดยศูนยรับฝากหลักทรัพยจะสงมอบ
ใบหุนตามจํานวนที่ไดรับการจัดสรรใหแกผูจองซื้อหุนสามัญทางไปรษณียลงทะเบียนตามชื่อที่อยูที่ระบุไวในใบจองซื้อหุน
ภายใน 45 วัน นับจากวันปดการจองซื้อ ในกรณีนี้ ผูจองซื้อที่ไดรับการจัดสรรจะไมสามารถขายหุนสามัญที่ไดรับการ
จัดสรรในตลาดหลักทรัพยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจจะไดรับภายหลังจากที่หุนสามัญของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาด
หลักทรัพย
ในกรณีที่ผูจองซื้อเลือกใหบริษัทดําเนินการตามขอ 5.10 (1) ชื่อของผูจองซื้อในใบจองซื้อจะตองตรงกับชื่อเจาของบัญชีซื้อ
ขายหลักทรัพยที่ผูจองซื้อประสงคที่จะฝากหุนสามัญไวในบัญชีหลักทรัพยดังกลาว มิฉะนั้นแลว บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะ
ดําเนินการออกใบหุนใหแกผูจองซื้อตามขอ 5.10 (3) แทน
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