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สวนที่ 3
ขอมูลเกี่ยวกับการเสนอขายหลักทรัพย

1. รายละเอียดของหลักทรัพยที่เสนอขาย
ผูเสนอขายหลักทรัพยคือ บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) (�บริษัทฯ) มชีือ่เปนภาษาอังกฤษวา United

Securities Public Company Limited ท่ีอยู 1550 อาคารแกรนด อัมรินทร ทาวเออร ชั้น 5 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงมักกะสัน
เขตราชเทว ีกรุงเทพมหานคร โทรศัพท 2070038 ประสงคท่ีจะเสนอขาย   หุนสามัญของบริษัทฯ

ลกัษณะสํ าคัญของหุนสามัญ

จ ํานวนท่ีเสนอขาย : จ ํานวน 9,200,000 หุน
มลูคาท่ีตราไว : หุนละ 5.00  บาท
ราคาเสนอขาย : หุนละ 3.00 บาท
มลูคารวมของหุนสามัญท่ีเสนอขาย : 27,600,000 บาท
หุนท่ีเสนอขายคิดเปนรอยละ : 15.11 ของจ ํานวนหุนท่ีเรียกชํ าระแลวท้ังหมดภายหลัง

จากการเสนอขายคร้ังน้ี

สทิธ ิผลประโยชน และเงื่อนไขอื่น  :
หุนสามญัเพ่ิมทุนจํ านวน 9.2 ลานหุนท่ีเสนอขายตอประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ีมีสิทธิและประโยชนเทาเทียมกับหุน

สามญัเดิมของบริษัทฯทุกประการ

ตลาดรองของหุนที่เสนอขาย
บริษทัฯไดยืน่คํ าขอใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พิจารณารับหุนสามัญของบริษัทเปนหลักทรัพยจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดแจงผลการพิจารณาเมื่อ วันท่ี 19 มนีาคม 2544
วาคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดพิจารณาลักษณะของหลักทรัพยและคุณสมบัติของบริษัทฯ แลวเห็นวา
หลักทรัพยและคุณสมบัติของบริษัทฯมีความครบถวนตามขอบังคับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การรับหุนสามัญ
หรือหุนบุริมสิทธ์ิเปนหลักทรัพยจดทะเบียน ฉบับลงวันท่ี 9 ธันวาคม 2542 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยฉบับท่ี 2 ลงวันท่ี 9 มิถุนายน
2543 ยกเวนคณุสมบัติตามขอ 4(4) เร่ืองการกระจายการถือหุนรายยอยและการแตงตั้งนายทะเบียนหลักทรัพยของบริษัท โดย
คณะกรรมการไดกํ าหนดเงื่อนไขในการรับหลักทรัพยของบริษัทฯ ดังน้ี

1. ก ําหนดใหบริษัทดํ าเนินการเสนอขายตอประชาชนใหแลวเสร็จภายใน 6 เดือน นับแตวันท่ีตลาดหลักทรัพยฯแจงผล
การพจิารณาใหบริษัททราบหรือภายในวันท่ี 18 กันยายน 2544

2. ก ําหนดจ ํานวนการหามขายหุนของผูบริหารและผูถือหุนท่ีมีอํ านาจควบคุมหรือมีอิทธิพลในการบริหารงานเปนจํ านวน
รวมเทากบัรอยละ 35 ของทุนชํ าระแลว (304.37 ลานบาท) เปนระยะเวลา 6 เดือน นับแตวันท่ีหุนของบริษัทเร่ิมทํ า
การซือ้ขายในตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ีหากบริษัทมีการเพ่ิมทุนโดยจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมในชวงระยะเวลาการหาม
ขายหุนดังกลาว การก ําหนดจ ํานวนการหามขายหุนใหรวมถึงจํ านวนหุนเพ่ิมทุนของผูบริหารและผูถือหุนท่ีไดรับการ
จดัสรรดังกลาวดวย
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3. ก ําหนดใหบริษัทดํ าเนินการแตงตั้งบริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด  หรือบุคคลภายนอกท่ีตลาด
หลักทรัพยใหความเห็นชอบทํ าหนาท่ีเปนนายทะเบียนหุนของบริษัทใหแลวเสร็จกอนการเสนอหุนตอประชาชน

ปจจบัุนบริษัทกํ าลังอยูระหวางการดํ าเนินการตามเงื่อนไขขอ 2 สํ าหรับเงื่อนไขขอ  3 บริษทัไดดํ าเนินการแตงตั้งนาย
ทะเบียนหุนเปนท่ีเรียบรอยแลว ยังเหลือเพียงเงื่อนไขขอ 1 เน่ืองจากบริษัทฯยังมิไดเสนอขายหุนสามัญของบริษัทฯตอประชา
ชนท่ัวไป

2. ขอจํ ากดัการโอนหลักทรัพยที่เสนอขาย
หุนของบริษัทฯใหโอนกันไดโดยเสรีและยอมสมบูรณเมื่อผูโอนไดสลักหลังใบหุนโดยระบุชื่อผูรับโอนและลงลายมือชื่อ

ของผูโอนกับผูรับโอนและสงมอบใบหุนใหแกผูรับโอน การโอนหุนจะใชยันกับบริษัทฯไดเมื่อบริษัทฯไดรับคํ ารองขอใหลง
ทะเบียนการโอนหุนแลว แตจะใชยืนยันบุคคลภายนอกไดเมื่อบริษัทฯ ไดลงทะเบียนการโอนหุนแลว เมื่อบริษัทฯเห็นวาการโอน
หุนถกูตองตามกฎหมายโดยใหบริษัทฯลงทะเบียนการโอนหุนภายใน 14 วันนับแตวันไดรับการรองขอ หรือหากบริษัทฯเห็นวา
การโอนหุนน้ันไมถูกตองสมบูรณใหบริษัทฯแจงแกผูยื่นคํ ารองภายใน 7 วัน  การโอนหุนท่ีซื้อขายในตลาดหลักทรัพยใหเปนไป
ตามกฏขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี
ตองเปนไปตามขอบังคับขอ 9 ของบริษัทฯ ดังน้ี

� ขอ 9. หุนของบริษัทโอนไดอยางเสรีโดยไมมีขอจํ ากัด เวนแตการโอนหุนน้ันเปนเหตุใหมีคนตางดาวถือหุนอยูใน
บริษัทเกินกวารอยละ 49 �

3. ทีม่าของการกํ าหนดราคาหลักทรัพยที่เสนอขาย
การเสนอขายหุนสามัญในคร้ังน้ีจะกํ าหนดราคาเสนอขายโดยวิธีการเปรียบเทียบมูลคาราคาตลาดท่ีสามารถอางอิง

ได (Market Comparable)  เพ่ือใหสามารถกํ าหนดราคาเสนอขายไดอยางเหมาะสม โดยราคาท่ีเสนอขายในคร้ังน้ี มีอัตราสวน
ราคาตอมลูคาทางบัญชี (Price per Book Value) ท่ีใกลเคยีงกบักับคาเฉล่ียราคาตอมูลคาทางบัญชี ของอุตสาหกรรมเงินทุน
หลักทรัพย ในเดือนมิถุนายน 2544

4. ราคาหุนสามัญในตลาดรอง
-ไมมี-

5. การจอง การจํ าหนาย และการจัดสรร
5.1 วธิกีารเสนอขายหลักทรัพย

การเสนอขายหลักทรัพยในคร้ังน้ีเปนการเสนอขายหลักทรัพยผานผูจัดหนายหลักทรัพย
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5.2 ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ก) ผูจัดการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย

บริษัทหลักทรัพย ทรีนีตี้ จํ ากัด
ชัน้ 25 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร
179/109-110 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
โทรศัพท 670-9100 โทรสาร 286-7222

(ข) ผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย
บริษัทหลักทรัพย เอบีเอ็น แอมโร เอเชีย จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 3 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร
175 ถนนสาทรใต เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120
โทรศพัท 285-1666, 285-1888, 680-1111 โทรสาร 285-1797

บริษัทหลักทรัพย บีฟท จํ ากัด
ชัน้ 22 อาคารกรุงเทพประกันภัย
25 ถนนสาทรใต ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพ ฯ 10120
โทรศัพท 677-4330 โทรสาร 677-4332

บริษัทหลักทรัพย ฟนันซา จํ ากัด
อาคารทิสโก ทาวเวอร ชั้น 8
48 ถนนสาทรเหนือ กรุงเทพ ฯ 10500
โทรศัพท 266-6677 โทรสาร 266-6688

บริษัทหลักทรัพย วคิเคอรส บัลลาส (ประเทศไทย) จํ ากัด
989 อาคารสยามทาวเวอร ชั้น 14-15
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ 10330
โทรศัพท 657-7000 โทรสาร 658-1256

บริษัทหลักทรัพย ฟลลิป (ประเทศไทย) จํ ากัด (มหาชน)
ชัน้ 15 อาคารวรวัฒน 849 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
โทรศพัท 635-1700, 268-0999 โทรสาร 268-0921

5.3 เงือ่นไข และคาตอบแทนในการจัดจํ าหนายหลักทรัพย
คาธรรมเนียมการประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายคิดเปนรอยละ 3 ของมูลคาหลักทรัพยท่ีเสนอขายตอ

ประชาชนท่ัวไป ท้ังน้ีเมื่อหักคาธรรมเนียมดังกลาวแลวจะทํ าใหจํ านวนเงินคาหลักทรัพยท่ีไดจากการเสนอขายประชาชนท่ัวไป
เทากับ 26,638,240 บาท
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5.4 คาใชจายในการเสนอขายหลักทรัพย

จ ํานวนเงินคาหลักทรัพยท่ีไดจากการเสนอขายประชาชนท่ัวไป 27,600,000.00 บาท
หัก คาธรรมเนียมการขออนุญาตเสนอขายหุนแกประชาชนท่ัวไปและ
คาธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการขอมูลตอสํ านักงาน
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย       80,000.00 บาท

หัก คาธรรมเนียมการประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย      768,000.00 บาท
หัก คาพิมพหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน         60,000.00 บาท
หัก คาภาษีมูลคาเพ่ิม        53,760.00 บาท

รวม 26,638,240.00 บาท

5.5 วธิกีารขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหลักทรัพย
สํ าหรับผูจองซื้อหุนรายยอยสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุนสามัญไดท่ี บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด

จ ํากดั (มหาชน) นอกจากน้ันจะสามารถติดตอขอรับหนังสือชี้ชวนและใบจองซื้อหุน ไดท่ีผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย
ตามขอ 5.2 ตั้งแตวันท่ี  16 กรกฎาคม 2544 ถึง วันท่ี 17 กรกฎาคม 2544 เวลา 8.30 � 17.00 น. และวันท่ี 18 กรกฎาคม
2544 เวลา 8.30 � 12.00 น.  ณ สถานท่ีทํ าการของผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนายหลักทรัพย

5.6 วธิกีารจัดสรรหลักทรัพย
ผูจดัจ ําหนายหลักทรัพยจะไมจัดสรรหุนท่ีเสนอขายใหแกตนเอง  ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ บริษัทในเครือตนเอง

ตลอดจนผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ และบริษัทในเครือของ บริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด ( มหาชน ) และรวมถึงผูท่ีเกี่ยว
ของกับบุคคลดังกลาวท้ังหมด

 วธิกีารจัดสรรหุนจํ านวน 9.2 ลานหุนใหแกบุคคลทั่วไป
(ก) การจดัสรรสิทธิในการจองซื้อหุนใหแกบุคคลท่ัวไป ใหอยูในดุลยพินิจของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพย
(ข) ผูจดัการการรับประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย จะแจงผลการจัดสรรสิทธิการจองซื้อใหแกผูจองซื้อ

หุนทราบทางไปรษณีย หรือทางโทรสาร หรือทางโทรพิมพ ตามท่ีอยูของผูจองซื้อหุนท่ีระบุไวในใบจองซื้อ
หุนภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือ

5.7 วนัและวธิีการจองและชํ าระเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
บริษทัฯไดเปดบญัชี  1 บัญชีเพื่อสํ าหรับรับเงินคาจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในคร้ังนี้ ดังนี้

- บัญชกีระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย จํ ากัด (มหาชน) สาขาชิดลม สํ าหรับบุคคลท่ัวไปโดยใชชื่อบัญชีวา
�บัญชจีองซือ้หุนสามัญเพ่ิมทุนบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน) �
 บัญชีเลขท่ี  001-3-49686-8
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โดยมรีายละเอียดวิธีการจองซ้ือหุนและการชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนดังนี้
วธิกีารจองซ้ือหุนและการชํ าระเงินคาจองซ้ือหุนสํ าหรับบุคคลทั่วไป
ก. ผูท่ีประสงคจะจองซื้อหุนจะตองจองซื้อหุนอยางนอย 500 หุน และจะตองจองเปนจํ านวนเต็มทุกๆ 100 หุน
โดยผูจองซือ้หุนจะตองกรอกรายละเอียดการจองซื้อในใบจองซื้อหุน ใหถูกตองครบถวนและชัดเจน พรอม
ลงลายมือชื่อและประทับตราสํ าคัญของบริษัท (ถามี)

ข. ผูจองซือ้หุนตองชํ าระเงินคาจองซื้อหุนคร้ังเดียวเต็มจํ านวนท่ีจองโดยชํ าระเปนเช็ค ดราฟท ตั๋วแลกเงิน
ธนาคารหรือค ําส่ังจายเงินธนาคาร ท่ีสามารถเรียกเก็บไดในเขตกรุงเทพมหานคร ภายใน 2 วันทํ าการ โดย
ลงวนัท่ีจองซือ้แตไมเกินวันท่ี 18 กรกฎาคม2544 โดยผูจองซื้อประเภทบุคคลท่ัวไป ใหขีดครอมเฉพาะ ส่ัง
จายผูจดัจ ําหนายหลักทรัพย โดยผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยดังกลาวจะเปนผูโอนเงินคาจองซื้อรวมในสวนของ
ตนเขา �บญัชจีองซือ้หุนสามัญเพิ่มทุนบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํ ากัด (มหาชน)�

ค. ผูจองซือ้ประเภทบุคคลท่ัวไป จะตองนํ าสงใบจองซื้อหุนตามขอ 5.7.2 (ก) พรอมเงินคาจองซื้อหุนตามขอ
5.7.2 (ข) ไปยงัสถานท่ีทํ าการของผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยตามท่ีไดระบุไวในขอ 5.2 ภายในระยะเวลาจอง
ซือ้ คอื ตัง้แตวันท่ี 16 กรกฎาคม 2544 ถึง วันท่ี 17 กรกฎาคม 2544 ระหวางเวลา  8.30 � 17.00 น. และ
วนัท่ี 18 กรกฎาคม 2544 ระหวางเวลา   8.30 � 12.00 น.

ง. ผูจองซือ้หุนท่ียื่นความจํ านงในการจองซื้อและไดดํ าเนินการตามขอ 5.7.1 (ค) แลวจะขอยกเลิกการจองซื้อ
หุนและขอรับเงินคืนไมได

จ. ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยมีสิทธิยกเลิกการจองซื้อหุนของผูจองซื้อหุนรายท่ีกรอกขอความท่ีระบุในใบจองซื้อ
หุนไมครบถวน หรือไมกระทํ าตามวิธีการที่ระบุในขอ 5.7.1 (ก) � (ค)

5.8 การจัดสรรในกรณีที่มีผูจองซ้ือหุนเกินกวาจํ านวนหุนที่เสนอขาย
การจดัสรรสิทธิการจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุน  ใหอยูในดุลพินิจของผูจัดการรับประกันการจํ าหนายและจัด
จ ําหนายและผูประกันการจํ าหนายและจัดจํ าหนาย

5.9 วธิกีารคนืเงินคาจองซ้ือหลักทรัพย
ก. ในกรณีท่ีผูจองซือ้หุนไมไดรับการจัดสรรหุน เน่ืองจากธนาคารไมสามารถเรียกเก็บเงินคาจองซื้อหุนตามเช็ค
คาจองซือ้หุน หรือเน่ืองจากผิดเงื่อนไขการจองซื้อผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยจะคืนเช็คคาจองซื้อหุนใหแกผู
จองซือ้หุนดงักลาวภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดระยะเวลาการจองซ้ือหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของ
ผูจองซื้อหุนท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุน

ข. ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไมไดรับการจัดสรรหุน และในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนไดรับการจัดสรรหุนไมครบตาม
จ ํานวนหุนท่ีจองซื้อ ผูจัดจํ าหนายหลักทรัพยจะคืนเงินคาจองซื้อหุนใหแกผูจองซื้อหุนท่ีไมไดรับการจัดสรร
หุนและแกผูจองซื้อหุนท่ีไดรับการจัดสรรหุนไมครบตามจํ านวนหุนท่ีจองซื้อภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดระยะ
เวลาการจองซือ้ทางไปรษณียลงทะเบียนตามท่ีอยูของผูจองซื้อหุนท่ีระบุไวในใบจองซื้อหุน หากไมสามารถ
คนืเงนิใหแกผูจองซื้อหุนไดในกํ าหนดเวลาดังกลาว ผูจองซื้อหุนจะไดรับดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 7.5 ตอป
นับจากวนัพนกํ าหนดระยะเวลา 30 วัน จนถึงวันท่ีสามารถจัดสงได
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5.10. วธิกีารสงมอบหลักทรัพย
ปจจุบันบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด (Thailand Securities Depository Company

Limited หรือ TSD) ไดตกลงใหบริการรับฝากใบหุนท่ีจองซื้อในการเสนอขายคร้ังน้ีไวกับบริษัท ศูนยรับฝากหลัก
ทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด กลาวคอื ผูจองซื้อหุนสามารถใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จํ ากัด และเขาสูระบบซื้อขายแบบไรใบหุน (Scripless System) ไดทันที ท้ังน้ีเพ่ือใหระยะเวลาในการ
ด ําเนินการนํ าหุนเขาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยส้ันลง และเพ่ือใหผูจองซื้อหุนสามารถขาย
หุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของบริษัทเร่ิม
ทํ าการซือ้ขายไดในตลาดหลักทรพยแหงประเทศไทย ซึ่งแตกตางกับกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน
โดยผูจองซือ้หุนจะไมสามารถขายหุนไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยจนกวาจะไดรับใบหุน
ดงัน้ันในการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนท่ัวไปในคร้ังน้ี ผูจองซื้อหุนสามารถเลือกใหบริษัท

ด ําเนินการในกรณีใดกรณีหน่ึงใน 2 กรณีดังตอไปน้ี คือ
5.10.1 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะขอรับใบหุน โดยใหออกใบหุนในนามของผูจองซื้อหุน นายทะเบียนหุนของ
บริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะทํ าการสงมอบใบหุนตามจํ านวนท่ีไดรับการจัด
สรรใหแกผูไดรับการจัดสรรหุนทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ตามชือ่ท่ีอยูซึ่งระบุไวในใบจองซื้อหุนภายใน 45
วนั นับจากวนัปดทํ าการจองซื้อหุน ในกรณีน้ีผูไดรับการจัดสรรหุนจะไมสามารถขายหุนท่ีไดรับการจัดสรรใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดจนกวาจะไดรับใบหุน ซึ่งอาจไดรับภายหลังจากท่ีหุนของบริษัทไดรับ
อนุญาตใหเขาทํ าการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว

5.10.2 ในกรณีท่ีผูจองซื้อหุนประสงคจะใชบริการของบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย)  จ ํากัด  กลาวคือ
ผูจองซือ้หุนประสงคท่ีจะฝากไวในบัญชีของบริษัทหลักทรัพยซี่งผูจองซื้อหุนมีบัญชีซื้อขายหลักทรัพยอยู กรณีน้ี
นายทะเบียนหุนของบริษัท คือ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด จะออกใบหุนในชื่อของ
�บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํ ากัด เพ่ือผูฝาก� และ บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศ
ไทย) จ ํากดั จะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีบริษัทหลักทรัพยน้ันฝากหุนอยู ในขณะเดียวกันบริษัทหลักทรัพย
น้ันกจ็ะบันทึกยอดบัญชีจํ านวนหุนท่ีผูจองซื้อหุนฝากไว ในกรณีน้ีผูท่ีไดรับการจัดสรรหุนจะสามารถขายหุนท่ีได
รับการจัดสรรในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดทันทีท่ีตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอนุญาตใหหุนของ
บริษทัทํ าการซื้อขายไดในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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